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daħla mInn neelIe kroes
Membru tal-Kummissjoni inkarigat mill-politika tal-kompetizzjoni

F’Marzu 2005 il-Kunsill Ewropew ikkonferma li t-tkabbir ekonomiku sostenibbli u l-
ħolqien ta’ iktar impjiegi jinsabu fuq quddiem nett ta’ l-aġenda politika Ewropea. L-
Istrateġija mġedda ta’ Liżbona hi msejsa fuq sħubija bejn l-Istati Membri, il-Kummissjo-
ni, u dawk involuti fin-negozju, fis-soċjetà ċivili u fl-akkademja. Il-miri stabbiliti huma 
ambizzjużi, u jistgħu jintlaħqu biss jekk il-parteċipanti kollha jagħmlu użu sħiħ mill-
għodda politika kollha rilevanti.
Il-kompetizzjoni hija ta’ importanza kruċjali għall-isħab kollha għat-tkabbir u l-im-
pjiegi. Il-Politika tal-Kompetizzjoni segwita mill-Kummissjoni Ewropea hi funda-
mentali fit-tiswir ta’ swieq kompetittivi Ewropej, u b’hekk għat-tkattir tal-produttivi-
tà. Hemm bżonn li nkomplu nagħmlu użu sħiħ minnha sabiex nippromwovu tħaddim 
effiċjenti tas-swieq interni u l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-istimolu ta’ l-għarfien u 
l-innovazzjoni, sabiex l-Ewropa tiġbed lejha investiment u impjiegi, u jinħolqu iktar 
impjiegi ta’ kwalità aħjar. Hija din l-ambizzjoni li orjentat il-prijoritajiet li fassalt 
għall-mandat tiegħi ta’ Kummissarju Ewropew, u hija din l-istess ambizzjoni li was-
slitna naħdmu għal żvilupp fl-impjiegi u għall-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni 
matul l-2005.

Riforma Politika

F’Ġunju li għadda l-Kummissjoni approvat il-proposti tiegħi għal riforma komprensiva, 
koerenti u estensiva tar-regolamenti ta’ l-għajnuna mill-Istat, bħala kontribut dirett 
għall-Istrateġija mġedda ta’ Liżbona. Ir-riformi ippreżentati fil-Pjan ta’ Ħidma għall-
Għajnuna mill-Istat għandhom l-għan li jilħqu s-sejħiet ripetuti tal-Kunsill Ewropew 
għal għajnuna mill-Istat li tkun xierqa u mmirata aħjar. Barra minn hekk dawn jagħtu 
qafas iktar ċar, iktar effettiv, inqas burokratiku u iktar prevedibbli lill-Istati Membri fl-
għotjiet ta’ għajnuna tagħhom.
Il-kontroll fuq l-għajnuna mill-Istat għandu għan essenzjali u ewlieni wieħed – li jiżgura 
li l-kumpaniji jkunu jistgħu jikkompetu b’kundizzjonijiet ugwali–għaliex kompetizzjo-
ni miftuħa u ħielsa hija l-aħjar triq għall-kisba ta’ effiċjenza ekonomika, produttività u 
innovazzjoni. Iżda huwa fatt li s-swieq waħidhom mhux dejjem se jagħtu riżultat 
effiċjenti. Il-miżuri ta’ riforma tagħna jfittxu li jiżguraw li s-sussidji verament meħtieġa 
jkunu mmirati b’mod xieraq u b’hekk iwasslu għal distorsjoni mill-inqas tal-kompetiz-
zjoni. B’hekk ir-riforma tagħna għandha tgħin lill-Istati Membri sabiex jiksbu l-aħjar 
valur għall-flus. Meta s-sussidji mill-istat jintużaw b’mod intelliġenti biex jitranġaw in-
nuqqasijiet identifikati, ikunu jistgħu jħallu effetti konsiderevoli – fuq iċ-ċittadini, fuq 
il-konsumaturi, fuq il-kumpaniji, fuq il-kompetittività ġenerali ta’ l-Ewropa, fuq il-
koeżjoni soċjali u reġjonali, fuq is-servizzi pubbliċi, fuq it-tkabbir sostenibbli u fuq id-
diversità kulturali. Il-Kummissjoni se tiżviluppa iktar l-istrateġija ekonomika tagħha 
sabiex tidentifika aħjar dawn in-nuqqasijiet u tippromwovi miżuri effiċjenti, immirati u 
mfassla sew sabiex tirranġahom.
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Il-Pjan ta’ Ħidma ġġenera interess konsiderevoli u rċevejna kontribut minn aktar minn 
130 parti interessata inkluż mill-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 
Ewropew u mill-Kumitat tar-Reġjuni. Qegħdin nimplimentaw il-Pjan ta’ Ħidma, filwaqt 
li nqisu l-kontribut siewi li rċevejna matul il-perjodu ta’ konsultazzjoni.
F’Novembru l-Kummissjoni ppubblikat pakkett ta’ miżuri li jagħti iktar ċertezza legali 
għall-finanzjament tas-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali. Il-miżuri jiżguraw li l-
kumpaniji jirċievu kumpens pubbliku li jkopri l-ispejjeż imġarrba fil-ħidma fuq servizzi 
pubbliċi kif definiti u fdati lilhom mill-awtoritajiet pubbliċi, filwaqt li jkun żgurat li ma jsir 
l-ebda kumpens żejjed li jista’ jfixkel il-kompetizzjoni. Il-pakkett ineħħi l-piż tan-notifika 
lil eluf ta’ servizzi pubbliċi żgħar u lokali, bil-kundizzjoni li jintlaħqu ċerti kriterji.
Fl-aħħar tas-sena daħħalna fis-seħħ il-Linji Gwida għall-Għajnuna Reġjonali għall-per-
jodu bejn l-2007 u l-2013. Dawn il-linji gwida jilħqu bilanċ bejn l-interessi differenti 
involuti: dawn jappoġġjaw l-għanijiet ta’ koeżjoni billi jimmiraw lejn għajnuna lil reġjuni 
l-iktar fil-bżonn, u jiżguraw koerenza massima mar-regolamenti tal-fondi strutturali. 
Dawn jippromwovu wkoll miżuri ta’ għajnuna marbutin ma’ l-għanijiet ta’ Liżbona billi 
jagħtu iktar flessibbiltà lill-Istati Membri biex jilħqu l-bżonnijiet meħtieġa.
L-implimentazzjoni tar-riforma ambizzjuża tal-Politika ta’ l-għajnuna mill-istat li tne-
diet fl-2005 se tibqa’ prijorità ewlenija matul il-mandat ta’ din il-Kummissjoni.
Fir-rigward ta’ l-antitrust, l-2005 kienet l-ewwel sena sħiħa fejn ġie applikat ir-reġim immo-
dernizzat tal-kompetizzjoni ta’ l-UE (Unjoni Ewropea) u l-operat b’suċċess tan-Netwerk tal-
Kompetizzjoni Ewropea (il-forum għall-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-imsieħba 
tagħna fl-awtoritajiet ta’ kompetizzjoni nazzjonali). Il-grad għoli ta’ kooperazzjoni u appoġġ 
reċiproku li diġà żviluppaw fin-Netwerk huma affarijiet li nilqa’ b’mod tajjeb ħafna.
F’Diċembru l-Kummissjoni addottat Green Paper dwar id-danni minn għemil li jikser 
ir-regoli ta’ l-antitrust ta’ l-UE. Il-Green Paper nediet dibattitu miftuħ dwar ix-xkiel 
eżistenti għal għemil bħal dan u l-metodi possibbli biex dawn jiġu megħluba. Ladarba 
jiġu ffaċilitati talbiet għad-danni minn ksur tar-regolamenti ta’ l-antitrust se jinfetħu l-
bibien għall-konsumaturi u kumpaniji li sofrew danni minn ksur tar-regoli tal-liġi tal-
kompetizzjoni Ewropej sabiex jiġi infurzat id-dritt għall-irkupru ta’ telf minn min hu 
ħati tal-ksur. Barra minn hekk se tgħin fit-tisħiħ ta’ l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni 
madwar l-Ewropa, filwaqt li tikkumplimenta u żżid mal-ħidma li għaddejja mill-korpi 
ta’ l-infurzar pubbliku. Huwa importanti ħafna li nħarsu b’mod kritiku lejn l-infurzar li 
rreġistrajna fil-passat u nitgħallmu l-lezzjonijiet għall-futur. Fl-2005 ippubblikajna l-
Istudju tar-Rimedji tal-Merġers, eżerċizzju ewlieni ta’ evalwazzjoni dwar it-tfassil u l-
implimentazzjoni ta’ rimedji f ’iktar minn 40 deċiżjoni ta’ merġer fil-passat. Ser nesten-
du l-eżerċizzji ta’ evalwazzjoni għal aspetti oħrajn tal-politika tagħna – u ser infasslu 
l-konklużjonijiet meħtieġa għall-futur.
Fl-aħħar, sabiex nibnu fuq ir-riformi ta’ l-2004, ser inkomplu naħdmu fuq l-iżvilupp ta’ 
politika ta’ l-antitrust fuq bażi ekonomika tajba, u ntejbu l-komunikazzjoni tal-politika 
tagħna lill-parteċipanti tas-suq. B’mod partikolari, fl-2005 tnediet ħidma fil-qasam ta’ 
l-abbuż tad-dominanza u fl-oqsma ta’ merġers mhux orizzontali u rimedji għall-
merġers, li se tħalli l-frott tagħha fl-2006.
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Niffukaw l-infurzar fuq l-iktar prattiċi anti-kompetittivi ta’ ħsara

Fl-2005, il-ġlieda kontra l-kartelli kienet il-prijorità ewlenija tiegħi għall-infurzar. Il-
kartelli jgħollu l-prezz ta’ oġġetti u servizzi b’mod artifiċjali. Huma jnaqqsu l-provvista 
u jżommu lura l-innovazzjoni. Jistgħu jżidu l-ispejjeż ta’ input għal negozji Ewropej 
b’mod sostanzjali. Il-programm tagħna ta’ klemenza wera ruħu suċċess, u wassal għal 
numru dejjem jikber ta’ investigazzjonijiet ta’ kartelli. Fl-2005, il-Kummissjoni addottat 
ħames deċiżjonijiet kontra l-kartelli, u imponiet multi sostanzjali fuq il-kumpaniji li 
kisru l-liġijiet.
Barra minn hekk tnedew inkjesti importanti fis-settur, fejn ġiet applikata għodda 
aġġornata fir-riformi ta’ l-2004 li tagħtina l-opportunità sabiex inħarsu lejn setturi mill-
ekonomija fejn il-kompetizzjoni fuq is-suq ma tkunx tidher li qiegħda tilħaq il-poten-
zjal tagħha, għall-benefiċċju tal-konsumaturi. Iffukajna fuq is-servizzi finanzjarji u s-
setturi ta’ l-enerġija, li t-tnejn li huma jagħtu kontribut ewlieni f ’numru ta’ attivitajiet 
kummerċjali. L-għan tagħna hu li nagħrfu l-kawżi tal-problemi f ’dawn is-swieq u li 
nagħmlu dak kollu meħtieġ fejn insibu ostakoli għall-kompetizzjoni ikkawżati min aġir 
pubbliku jew privat. L-ewwel riżultati tas-settur ta’ l-enerġija ġew ippubblikati għall-
konsultazzjoni pubblika lejn l-aħħar ta’ l-2005. Ser inkomplu l-ħidma tagħna sabiex 
nibnu u nikkonsolidaw il-benefiċċji tas-suq intern tal-UE f ’dawn is-setturi bil-għan li 
nikkonkludu l-inkjesti tagħna fl-2006.
L-infurzar tal-merġers tibqa’ għodda ewlenija sabiex inżommu l-istruttura ta’ suq kom-
petittiv. Fl-2005 l-infurzar tal-merġers laqat setturi li kienu għaddejjin minn proċess ta’ 
liberalizzazzjoni. Żgurajna pakketti ta’ rimedji importanti f ’każi individwali sabiex 
niżguraw li l-integrazzjoni vertikali fi swieq ta’ l-enerġija ma tolqotx lill-konsumaturi 
b’mod ħażin. F’ dan ir-rigward hu tajjeb li wieħed isemmi li l-Qorti tal-Prim’Istanza 
kkonfermat id-deċizjoni li ħadet il-Kummissjoni fl-2004 sabiex twaqqaf merġer ta’ l-
enerġija fil-Portugall: dak kien każ fejn ir-rimedji preżentati mill-partijiet ma kinux 
biżżejjed sabiex jitneħħa t-tħassib dwar il-kompetizzjoni. Qgħadna attenti b’mod speċjali 
sabiex ma nħallux lill-Istati Membri jfixklu b’mod inġustifikat merġers bejn il-fruntieri. 
Il-Kummissjoni se tkompli tanalizza kull indħil mill-awtoritajiet nazzjonali fir-rigward 
ta’ ristrutturar ta’ kumpaniji, kemm skond dispożizzjonijiet interni tas-suq, kif ukoll 
skond Artikolu 21 tar-Regolament tal-Merġers. Jekk dan it-tip ta’ ndħil jinstab li ma 
jkunx ġustifikat minn interess pubbliku leġittimu u/jew jikser it-Trattat, il-Kummissjoni 
se taġixxi b’mod deċisiv.
L-effettività u l-kredibilità tal-kontroll ta’ l-għajnuna mill-Istat jissupponu minn qabel 
infurzar korrett tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni. B’hekk il-Kummissjoni se tfittex li 
tħaddem id-deċiżjonijiet ta’ rkupru b’mod effettiv u immedjat, sabiex tiżgura trattament 
ugwali tal-benefiċjarji kollha. Kif imħabbar fil-Pjan ta’ Ħidma għall-Għajnuna mill-
Istat, il-Kummissjoni ser tissorvelja iktar mill-qrib it-tħaddim tad-deċiżjonijiet ta’ rkup-
ru mill-Istati Membri skond il-proċeduri nazzjonali tagħhom. Fl-2005 sar progress  
sostanzjali sabiex jitnaqqas l-ammont ta’ għajnuna mill-Istat illegali u li mhix kompatib-
bli li kellu jinġabar fuq il-bażi ta’ deċiżjonijiet li ilhom fis-seħħ mis-sena 2000. U jekk 
jidher li l-irkupru mhux isir b’mod immedjat u effettiv, il-Kummissjoni ser tkompli tfit-
tex in-nuqqas ta’ konformità b’mod attiv skond l-artikoli relevanti tat-Trattat.
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Regolamentazzjoni aħjar

Fl-2005 il-Kummissjoni approvat Linji Gwida Riveduti dwar l-Evalwazzjoni ta’ l-Impatt, 
li jsaħħu l-evalwazzjoni ta’ l-impatt ekonomiku tal-leġiżlazzjoni proposta mill-UE u 
jinkludu test tal-kompetizzjoni. Ninsabu fiduċjużi li dan il-“monitoraġġ tal-kompetiz-
zjoni” – u qegħdin inħeġġu lill-Istati Membri sabiex iwettquh fuq livell nazzjonali – ser 
ikollu sehem importanti fl-aġenda tar-regolamentazzjoni tal-Kummissjoni, billi jiżgura 
li kull leġiżlazzjoni ġdida li tillimita l-kompetizzjoni tagħmel hekk biss sa fejn ikun 
meħtieġ għall-ħarsien tal-konsumatur jew għal għanijiet oħrajn tat-Trattat.
L-inkjesti li għadhom għaddejjin fis-settur, kif ukoll inizjattivi informali oħrajn bħall-
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar is-servizzi professjonali fl-UE, ukoll 
għandhom rwol fl-għarfien ta’ kull tfixkil fuq il-kompetizzjoni effettiva li tirriżulta minn 
regolamentazzjoni kemm fuq il-livell ta’ l-UE kif ukoll fuq livell nazzjonali.

* * *
L-2005 kienet sena mimlija attività. Madanakollu poġġejna pedamenti sodi sabiex 
nilħqu l-għanijiet ewlenin għal dan il-mandat, u li jirreflettu l-irwol ewlieni li l-politika 
ta’ kompetizzjoni se jkollha fit-twettiq ta’ l-aġenda għal iktar tkabbir u impjiegi li hu l-
għan ewlieni tal-Kummissjoni ta’ Barroso. Ninsab ħerqan sabiex intejjeb u nikkonsolida 
dawn il-kisbiet fl-2006 u lil hinn.
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daħla

daħla mId-dIrettUr ĠeneralI Għall-kompetIzzjonI

Fl-2005, id-DĠ għall-Kompetizzjoni għamel progress sostanzjali lejn applikazzjoni ak-
tar effettiva u mmirata tar-regoli tal-kompetizzjoni fl-oqsma kollha ta’ l-attivitajiet 
tagħna.
Ra t-tnedija tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Għanjuna Statali (SAAP – State Aid Action Plan), 
pakkett ta’ riformi wiesa’ mfassal biex iwassal regoli ta’ l-għajnuna Statali li huma aktar 
iffokati sabiex tingħata spinta lil għajnuna mmirata aħjar, pereżempju, għajnuna li 
għandha l-għan li tagħti spinta lill-innovazzjoni, lill-kapital ta’ riskju, lir-riċerka u l-
iżvilupp. L-għan aħħari tas-SAAP huwa li joffri aktar prevedibbiltà fil-kontroll ta’ l-
għajnuna Statali, riżultati ekonomiċi aħjar u governanza aħjar. Il-kontroll ta’ l-għajnuna 
Statali ra wkoll żjieda sinifikanti fl-ammont ta’ xogħol fl-attivitajiet ta’ mmaniġġjar ta’ 
każijiet, b’676 każ ġdid irreġistrat fl-2005 (żjieda ta’ 8 % meta mqabbla mas-sena ta’ qa-
bel).
Fl-infurzar ta’ l-antitrust, id-DĠ għall-Kompetizzjoni ta l-ogħla prijorità lill-iskoperta, 
liż-żarmar u lis-sanzjonar tal-kartelli, l-aktar forma dannuża ta’ mġiba anti-kompetitti-
va. Il-kartelli jgħollu l-prezz ta’ l-oġġetti u tas-servizzi b’mod artifiċjali, inaqqsu l-prov-
vista u jfixklu l-innovazzjoni (u hekk il-konsumaturi jispiċċaw iħallsu aktar għal inqas 
kwalità), u jistgħu jżidu l-ispejjeż ta’ l-inputs għan-negozji Ewropej b’mod sinifikanti. 
Is-suċċess tal-programm tal-klemenza tal-Kummissjoni, li wassal għal numru li qed 
jiżdied ta’ investigazzjonijiet tal-kartelli, huwa sinjal inkoraġġanti ta’ l-effettività tal-po-
litika tagħna. Fl-2005, il-Kummissjoni adottat ħames deċiżjonijiet kontra l-kartelli; il-
multi imposti ammontaw għal total ta’ EUR 683.029 miljun. Sabiex jissaħħu l-kapaċitajiet 
fil-ġlieda kontra l-kartelli, fl-2005 inħoloq Direttorat apposta għall-Kartelli fid-DĠ 
għall-Kompetizzjoni.
L-attività l-oħra ta’ l-infurzar ta’ l-antitrust tad-DĠ għall-Kompetizzjoni kienet im-
markata b’attenzjoni dejjem aktar iffokkata fuq li jiġu indirizzati każijiet li jinvolvu prat-
tiki li huma l-aktar dannużi għall-konsumaturi. Bħala eżempju, il-Kummissjoni ssan-
zjonat lil AstraZeneca talli użat ħażin is-sistema regolatorja sabiex iddewwem id-dħul 
fis-suq ta’ drogi ġeneriċi li jikkompetu mal-prodott tant popolari tagħha il-Losec. Min-
barra l-proċeduri formali ta’ ksur, sar ukoll użu mill-possibbiltà l-ġdida li offra r-Rego-
lament (KE) Nru 1/2003 biex jinkisbu impenji li jorbtu mill-intrapriżi ħalli jissolvew 
il-kwistjonijiet tal-kompetizzjoni. Dan kien il-każ, pereżempju, f ’relazzjoni mal-poli-
tika kummerċjali tal-Coca-Cola.
Avveniment importanti fl-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 kienet 
it-tnedija ta’ l-ewwel żewġ stħarriġiet settorjali skond l-Artikolu 17: wieħed fis-settur 
tas-servizzi finanzjarji u l-ieħor fis-settur ta’ l-enerġija (il-gass u l-elettriku), bit-tnejn li 
huma ewlenin sabiex jintlaħaq l-għan usa’ tal-politika tal-Kummissjoni tat-Tkabbir u 
l-Impjiegi. B’dan l-istħarriġ settorjali, il-Kummissjoni tat dak li wiegħdet fl-impenn 
tagħha lejn metodu għall-infurzar aktar pro-attiv u bbażat fuq l-ekonomija. Il-Kummis-
sjoni ser tuża r-riżultati ta’ dan l-istħarriġ biex tiddetermina jekk u liema azzjonijiet ta’ 
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infurzar u azzjonijiet regolatorji huma meħtieġa f ’dawn is-setturi sabiex ikun żgurat il-
funzjonament xieraq tas-suq intern. L-analiżi tar-riżultati ta’ dan l-istħarriġ settorjali u 
għoti ta’ azzjoni ta’ segwitu xierqa se jkunu kompiti ewlenin għad-DĠ għall-Kompetiz-
zjoni fl-2006 u lil hinn.
Fil-qasam ta’ l-amalgamazzjonijiet, fl-2005 żdiedet l-attività ta’ l-infurzar, minħabba t-
tendenza ġenerali li hawn bħalissa li tiżdied l-attività ta’ l-amalgamazzjonijiet u ta’ l-
akkwisti. Kien hemm 313-il każ ta’ amalgamazzjoni notifikati, li rrappreżentaw żjieda ta’ 
25 % meta mqabbla ma’ l-2004. L-investigazzjonijiet mid-DĠ għall-Kompetizzjoni 
għandhom tendenza wkoll li jistrieħu fuq sejbien tal-fatti dejjem aktar bir-reqqa. L-at-
tenzjoni hija ffokkata fuq l-identifikazzjoni fejn hemm dubji dwar il-kompetizzjoni li 
jibqgħu wara analiżi ekonomika soda u li jkunu bbażati fuq il-fatti. Ingħatat attenzjoni 
partikolari lill-amalgamazzjonijiet li jistgħu jxekklu l-kisba ta’ l-għanijiet ta’ liberaliz-
zazzjoni ta’ l-UE.
It-titjib ta’ l-effettività tar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE kien għan ewlieni tal-moder-
nizzazzjoni, wieħed li jista’ jinkiseb biss billi jiġi żgurat il-funzjonament xieraq tan-
Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni (ECN–European Competition Network), li  
jġib flimkien lill-Kummissjoni u lill-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni (NCA–
National Competition Authorities) ta’ l-Istati Membri. L-għan ewlieni tiegħu huwa li ti- 
ġi żgurata l-applikazzjoni koerenti u konsistenti tar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE 
fl-UE mkabbra. F’dak il-kuntest, il-Kummissjoni ġiet mgħarrfa, skond l-Artikolu 11(4) 
tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, bi kważi 80 każ fejn NCA pprevediet li se tadotta 
deċiżjoni skond l-Artikolu 81 u/jew 82.
Id-DĠ għall-Kompetizzjoni, flimkien mad-DĠ għas-Soċjetà ta’ l-Informazzjoni, għandu 
rwol importanti fl-implimentazzjoni tal-qafas regolatorju għall-mezzi ta’ komunikaz-
zjoni elettroniċi li ġie adottat mill-Kummissjoni fl-2002, li jibni fuq il-prinċipji tal-liġi 
tal-kompetizzjoni ta’ l-UE. Taħt dak il-qafas, id-DĠ għall-Kompetizzjoni huwa ko- 
responsabbli, flimkien mad-DĠ għas-Soċjetà ta’ l-Informazzjoni, biex jirrivedi n-noti-
fiki mill-awtoritajiet nazzjonali regolatorji tal-miżuri regolatorji għas-swieq tal-mezzi 
ta’ komunikazzjoni elettroniċi. Fl-2005, ġew trattati 201 notifika bħal dawn (aktar minn 
darbtejn il-figura korrispondenti għall-2004: 89). Id-deċiżjonijiet li adottat il-Kummis-
sjoni dwar notifiki bħal dawn ukoll kważi rduppjaw fl-2005 meta mqabbla ma l-2004, 
fejn marru minn 64 għal 117.
Fl-2005, ħadna wkoll passi importanti biex niżguraw l-implimentazzjoni effettiva tad-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni, kif jintwera mill-ftuħ tal-
proċeduri formali għan-nuqqas ta’ konformità fil-każ tal-Microsoft (Diċembru). Fil-qa-
sam ta’ l-għajnuna Statali, ukoll, tnaqqas l-ammont ta’ għajnuna Statali illegali u 
inkompatibbli li kellha tinġabar lura fuq il-bażi tad-deċiżjonijiet li ġew adottati bejn l-
2000 u nofs l-2005: mit-total ta’ EUR 9.4 biljuni, madwar EUR 7.9 biljuni effettivament 
inġabru lura sa l-aħħar ta’ Ġunju 2005.
Minbarra s-SAAP, id-DĠ għall-Kompetizzjoni għamel progress importanti dwar il-
proċess ambizzjuż fir-reviżjoni tal-politika tal-kompetizzjoni tiegħu, li għandu l-għan li 
jestendi l-infurzar tal-kompetizzjoni biex itejjeb l-effettività tar-regoli tal-kompetizzjoni 
ta’ l-UE kif ukoll jagħti spinta lill-kompetittività. Id-dokument ta’ diskussjoni tad-DĠ 
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għall-Kompetizzjoni dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 82 KE għall-abbużi ta’ esklużjoni 
u l-adozzjoni tal-Green Paper dwar il-klejms għad-danni ser jikkontribwixxu biex 
tissaħħaħ il-kultura tal-kompetizzjoni fl-UE. Bħala eżempju ieħor, il-Kummissjoni 
pproponiet li tirrevoka l-eżenzjoni tal-kategorija (block exemption) tal-gruppi internaz-
zjonali tat-tbaħħir mill-projbizzjoni formali tar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE fuq 
prattiki kummerċjali restrittivi. Ir-revoka ta’ l-eżenzjoni ser tibbenefika lill-esportaturi 
ta’ l-UE billi tbaxxi l-prezzijiet tat-trasport filwaqt li jinżammu servizzi li wieħed jista’ 
jistrieħ fuqhom, biex b’hekk tiżdied il-kompetittività ta’ l-industrija ta’ l-UE.
Fl-aħħarnett, fl-2005 id-DĠ għall-Kompetizzjoni wkoll investa riżorsi konsiderevoli 
f ’appoġġ għal inizjattivi ta’ regolamentazzjoni aħjar. Dan inkluda b’mod partikolari l-
eżami selettiv ta’ l-inizjattivi ġodda mill-Kummissjoni biex ikun ivvalutat l-impatt 
tagħhom fuq il-kompetizzjoni kif ukoll id-difiża tal-kompetizzojni vis-à-vis l-Istati 
Membri. Flimkien max-xogħol ta’ żvilupp tal-politika tagħna stess, dawn l-azzjonijiet 
ikkontribwew biex titjieb l-effettività tar-regoli tal-kompetizzjoni u biex jiġu provduti 
t-trasparenza u l-prevedibbiltà lill-komunità kummerċjali u lill-konsumaturi.
Kollox ma’ kollox, l-2005 kienet sena ta’ progress importanti kemm f ’termini ta’ konso-
lidazzjoni tar-reġim irriformat tal-kompetizzjoni għall-anti-trust u għall-amalgamaz-
zjonijiet, kif ukoll fir-riforma wiesgħa tal-qasam ta’ l-għajnuna Statali. L-2005 ġabet 
ukoll avvanzi importanti fl-implimentazzjoni ta’ metodu aktar orjentat lejn l-impatt u 
aktar ibbażat fuq l-ekonomija lejn il-problemi tal-kompetizzjoni fl-istrumenti eżistenti 
kollha. Fl-aħħarnett, fl-2005 id-DĠ għall-Kompetizzjoni nieda proġetti ġodda impor-
tanti – b’mod aktar notevoli l-istħarriġ settorjali – li r-riżultati tagħhom ser iwasslu għal 
inizjattivi ġodda u/jew azzjonijiet ta’ infurzar fis-snin li ġejjin. Dawn ser ikunu ta’ 
benefiċċju għall-konsumaturi ta’ l-UE, kemm jekk individwi kif ukoll jekk negozji, u ser 
jikkontribwixxu għall-kompetittività ta’ l-UE.

messaĠĠ mIll-UFFIĊjal tas-smIGħ

Il-Kummissjoni ħolqot il-post ta’ Uffiċjal tas-Smigħ sabiex tafda t-tmexxija tal-proċeduri 
amministrattivi f ’każijiet ta’ antitrust u amalgamazzjoni f ’idejn persuna indipendenti 
mogħnija b’esperjenza fi kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni, bl-integrità meħtieġa biex 
tikkontribwixxi għall-oġġettività, għat-trasparenza u għall-effiċjenza ta’ dawk il-
proċeduri. L-Uffiċjal tas-Smigħ iwettaq dan il-kompitu skond il-Mandat.

Il-kunfidenzjalità vs l-aċċess għall-fajl fil-kuntest ta’ l-Avviż dwar ir-regoli għall-
aċċess għall-fajl

Fl-2005, f ’numru ta’ każijiet, inqalgħu kwistjonijiet diffiċli li kellhom x’jaqsmu ma’ l-
aċċess għall-fajl. B’mod speċifiku, f ’uħud mill-każijiet fejn il-fajl tal-każ kien fih eluf ta’ 
dokumenti li għalihom, b’mod raġonevoli, intalbet il-kunfidenzjalità, it-talbiet għall-
aċċess għall-fajl irriżultaw f ’dewmien tal-proċedura. Minħabba l-ħtieġa li għal kull do-
kument ikun ivverifikat jekk l-interess li sar talba għalih fl-aċċess għall-iskopijiet tad-
drittijiet tad-difiża għelibx il-kunfidenzjalità, preparazzjoni bir-reqqa ta’ l-aċċess 
għall-fajl hija essenzjali għal proċedura f ’waqtha.
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Huwa fl-interessi tal-parteċipanti kollha li l-proċedura timxi b’rata mgħaġġla u bil-ħeffa. 
Għalhekk, il-prinċipji ta’ gwida għall-kunfidenzjalità għandhom ikunu osservati mill-
fornituri ta’ l-informazzjoni u minn dawk li jitolbu l-aċċess għal informazzjoni kunfi-
denzjali. B’mod partikolari:
• il-fornituri ta’ l-informazzjoni għandhom iressqu talbiet għall-kunfidenzjalità 

b’raġunijiet suffiċjenti u limitati għal passaġġi speċifiċi fejn il-periklu ta’ dannu serju 
jista’ jiġi affermat b’mod raġonevoli. Trid tiġi provduta verżjoni mhux kunfidenzjali 
ta’ l-informazzjoni, u għandha tiġi inkluża deskrizzjoni konċiża ta’ kull parti ta’ l-
informazzjoni mħassra. Huwa importanti li l-verżjonijiet mhux kunfidenzjali u d-
deskrizzjonijiet ta’ l-informazzjoni mħassra jkunu stabbiliti b’mod li jippermetti lil 
kwalunkwe parti li għandha aċċess għall-fajl li tiddetermina jekk hemmx probabbil-
tà li l-informazzjoni mħassra hix ser tkun rilevanti għad-difiża tagħha u għalhekk 
jekk hemmx raġunijiet suffiċjenti biex titlob lill-Kummissjoni ħalli tagħti aċċess 
għall-informazzjoni mitluba kkonċernata.

• il-partijiet li jitolbu aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali għandhom iressqu tal-
biet dettaljati u sostanzjati li b’mod ċar juru l-interess tagħhom f ’dokumenti speċifiċi 
f ’termini tad-dritt tad-difiża.

Id-deċiżjonijiet ta’ l-Uffiċjali tas-smigħ

Fl-2005, matul l-attivitajiet tagħhom li jieħdu ħsieb talbiet individwali għal aċċess għall-
fajl, l-Uffiċjali tas-Smigħ ħadu 13-il deċiżjoni skond l-Artikolu 8 tal-Mandat tagħhom 
f ’seba’ każijiet. Skond l-Artikolu 8, il-partijiet jistgħu jitolbu aċċess għad-dokumenti li 
jemmnu li huma meħtieġa għall-eżerċizzju xieraq tad-dritt tagħhom li jinstemgħu u li 
ma ġewx żvelati lilhom għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità. L-Uffiċjal tas-Smigħ jista’ 
jiddeċiedi li jirrifjuta, jew li jagħti aċċess sħiħ jew parzjali għal dokumenti bħal dawn.
Fl-2005, ma kienx meħtieġ li l-Uffiċjali tas-Smigħ jieħdu xi deċiżjoni skond l-Artikolu 
9. Skond dan l-Artikolu tal-Mandat, l-Uffiċjali tas-Smigħ jiddeċiedu li l-Kummissjoni 
tista’ tiżvela l-informazzjoni anki jekk intrapriża toġġezzjona għal żvelar bħal dan, jekk 
isibu li l-informazzjoni mhix protetta, jew jekk il-bilanċ bejn l-interess li tiġi żvelata l-
informazzjoni u d-dannu li jista’ jirriżulta billi tiġi żvelata taqa’ fuq in-naħa ta’ l-iżvelar. 
Jista’ jsir appell kontra deċiżjoni bħal din quddiem il-qrati Ewropej, u b’mod komuni l-
proċess jissema bħala l-proċedura ta’ l-Akzo.
Sabiex tkun evitata proċedura ingumbranti, l-Uffiċjali tas-Smigħ istitwew il-prattika li 
jibagħtu dawk li jissejħu “ittri ta’ qabel l-Artikolu 9”. Dawn jgħarrfu lill-intrapriżi dwar 
il-pożizzjoni preliminari ta’ l-Uffiċjali tas-Smigħ qabel ma jieħdu deċiżjoni definittiva u 
li torbot legalment skond l-Artikolu 9. Fl-2005 intbagħtu numru ta’ ittri bħal dawn.

L-ambitu tal-fajl tal-każ

Matul l-2005, l-Uffiċjali tas-Smigħ irrikonoxxew illi, skond il-ġurisprudenza, il-partijiet 
għandu jkollhom id-dritt, meta ssir it-talba, għal aċċess għad-dokumenti kollha li 
oġġettivament huma relatati ma’ l-allegat ksur, bla dannu għall-eċċezzjonijiet normali 
minħabba raġunijiet ta’ konfidenzjalità jew minħabba n-natura interna tad-dokumenti 
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kkonċernati. Madankollu, is-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni jgawdu minn ċertu 
marġni ta’ diskrezzjoni fid-deċiżjoni tagħhom li jingħaqdu f ’investigazzjonijiet li jqisu li 
huma biżżejjed relatati. Raġunijiet oġġettivi jistgħu jwasslu biex is-servizzi rilevanti tal-
Kummissjoni jiddeċiedu illi analiżi komprensiva u bir-reqqa ta’ l-imġiba anti-kompetit-
tiva li qed tiġi investigata teħtieġx esplorazzjoni fi swieq tal-prodotti jew ġeografiċi dif-
ferenti fl-istess ħin, jew le.

Ir-rapporti u s-smigħ orali ta’ l-Uffiċjali tas-Smigħ

L-Uffiċjali tas-Smigħ fasslu rapporti temporanji u/jew finali fi tliet każijiet ta’ amalga-
mazzjonijiet u fi tnax-il każ ta’ antitrust fl-2005, bis-smigħ għal uħud minnhom isir fl-
2004. Fl-2005, intalab smigħ orali fi tmien każijiet ta’ antitrust. Ma kien hemm l-ebda 
smigħ fil-każijiet ta’ amalgamazzjonijiet. In-nuqqas fl-interess fis-smigħ orali fil-każijiet 
ta’ amalgamazzjonijiet jista’ jirriżulta mix-xewqa tal-partijiet li jużaw il-ħin limitat dis-
ponibbli għal negozjati ta’ rimedju minflok ma jixħtu dubju dwar il-valutazzjoni tal-
Kummissjoni quddiem udjenza usa’ li tista’ tinkludi wkoll kumpaniji li huma ostili 
għall-konċentrazzjoni.

Il-proċedura għad-dikjarazzjonijiet orali

Fl-2005 ġiet introdotta proċedura ġdida biex jiġi żgurat illi l-intrapriżi li jixtiequ jikko-
operaw mal-Kummissjoni skond l-Avviż ta’ Klemenza ma jiġux dissważi milli jagħmlu 
dan b’riżultat ta’ skoperta fil-proċeduri għal danni ċivili f ’ġuriżdizzjonijiet li mhumiex 
ta’ l-UE. Dan jimplika li membri oħrajn tal-kartell issuspettat m’għandhomx aċċess għal 
dikjarazzjonijiet korporattivi bil-mod tas-soltu (jiġifieri permezz ta’ CD-ROM/DVD 
jew fil-forma ta’ kopji stampati). Minflok, il-partijiet jingħataw il-permess li jieħdu noti 
tar-reġistrazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’ l-applikant għall-klemenza.
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a – Ir-reGolI leĠIżlattIVI, InterpretattIVI U proĊedUralI

1. l-abbuż mid-dominanza

1. Fid-19 ta’ Diċembru, id-DĠ Kompetizzjoni ppubblika dokument ta’ diskussjo-
ni dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE dwar l-abbuż mid-domi-
nanza (l-Artikolu 82 KE)1. Id-dokument ta’ diskussjoni huwa mfassal biex jagħti spinta 
lid-dibattitu dwar kif is-swieq ta’ l-UE l-aħjar li jiġu protetti mill-imġiba esklużjonarja 
tal-kumpaniji dominanti, li huwa probabbli li tillimita r-restrizzjonijiet kompetittivi li 
jifdal fis-swieq. Id-dokument jissuġġerixxi qafas għal infurzar kontinwu u rigoruż ta’ l-
Artikolu 82 KE, fejn jibni fuq l-analiżi ekonomika mwettqa fil-każijiet reċenti, u jistab-
bilixxi metodoloġija waħda possibbli għall-valutazzjoni ta’ wħud mill-aktar prattiċi 
abbużivi komuni, bħall-prezzijiet maħsuba biex tinqered il-kompetizzjoni, l-użu ta’ 
marka waħda (single branding), l-irbit, u r-rifjut tal-provvista. Forom oħrajn ta’ abbuż, 
bħal imġiba diskriminatorja u esplojtattiva, se jkunu s-suġġett ta’ aktar xogħol mill-
Kummissjoni fl-2006. Id-DĠ Kompetizzjoni stieden kummenti dwar id-dokument ta’ 
diskussjoni preżenti sal-21 ta’ Marzu 2006.
2. L-Artikolu 82 KE jipprojbixxi l-abbuż ta’ pożizzjoni dominanti. L-abbużi huma 
komunement imqassma f ’abbużi esklużjonarji, li jeskludu lill-kompetituri mis-suq, u 
abbużi esplojtattivi, fejn il-kumpanija dominanti tesplojta s-saħħa tagħha fis-suq – 
pereżempju – billi titlob prezzijiet eċċessivi. Id-dokument ta’ diskussjoni jittratta biss l-
abbużi esklużjonarji.
3. Id-dokument jiddeskrivi qafas ġenerali biex tiġi analizzata l-imġiba abbużiva 
esklużjonarja ta’ kumpanija dominanti. Fejn f ’suq hija preżenti kumpanija dominanti, 
il-kompetizzjoni f ’dak is-suq diġà hija dgħajfa. L-għan tar-regoli tal-kompetizzjoni 
huwa għalhekk li ma jitħalliex ikun hemm imġiba minn dik il-kumpanija dominanti li 
tirriskja li ddgħajjef aktar il-kompetizzjoni, u tagħmel dannu lill-konsumaturi, kemm 
jekk huwa probabbli li dak id-dannu jseħħ tul medda qasira, medja jew twila ta’ żmien. 
Għal imġiba bbażata fuq il-prezzijiet, bħal skontijiet, id-dokument iqis jekk għandhiex 
titqies bħala abbużiva biss imġiba li tirriskja teskludi lil kompetituri li huma effiċjenti 
bl-istess mod. Id-dokument iqis ukoll jekk l-effiċjenzi għandhomx jitqiesu skond l-Ar-
tikolu 82 KE, u jekk dan ikun l-każ, kif għandu jsir. Jekk għandhom jitqiesu, l-effiċjenzi 
affermati għandhom ikunu ħafna akbar mill-effett ristrettiv ta’ l-imġiba kkonċernata.
4. Id-DĠ Kompetizzjoni qiegħed jagħmel konsultazzjonijiet wesgħin dwar id-
dokument ta’ diskussjoni. Diġà ddiskuta d-dokument fin-Netwerk Ewropew tal-Kom-
petizzjoni u issa fetaħ il-konsultazzjoni għall-pubbliku. Bħala parti minn dan il-proċess 
ta’ konsultazzjoni l-Kummissjoni ser torganizza smigħ pubbliku fir-rebbiegħa ta’ l-2006 
dwar l-abbuż mid-dominanza, u b’mod partikolari dwar il-qafas propost li huwa stabbi-
lit fid-dokument ta’ diskussjoni.

� http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/index.html
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2. Il-ftehimiet u l-prattiki miftiehma

2.1. Ir-Regolamenti dwar l-eżenzjoni ta’ kategorija tat-trasport

2.1.1. It-trasport marittimu

Ir-revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 4056/86 – l-eżenzjoni tal-kategorija tal-
gruppi internazzjonali tat-tbaħħir

5. Fl-14 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni adottat proposta2 għal Regolament tal-
Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 4056/86 li japplika l-Artikoli 81 u 82 KE 
għat-trasport marittimu3. Il-Kunsill se jiddeċiedi dwar din il-proposta bil-maġġoranza 
kkwalifikata wara li jkun ikkonsulta lill-Parlament Ewropew.
6. L-għan huwa li tintemm l-eżenzjoni tal-kategorija tal-gruppi internazzjo-
nali tat-tbaħħir li tippermetti lil-linji tat-tbaħħir jiltaqgħu f ’konferenzi biex jiffis-
saw il-prezzijiet tat-trasport tal-merkanzija u jirregolaw il-kapaċità. Wara reviżjoni 
ta’ tliet snin il-valutazzjoni ta’ l-impatt imwettqa turi li l-gruppi internazzjonali tat-
tbaħħir ma jissodisfawx l-erba’ kondizzjonjiet kumulattivi ta’ l-Artikolu 81(3) u li 
r-revoka ta’ l-eżenzjoni tal-kategorija x’aktarx tbaxxi l-prezzijiet tat-trasport, filwaqt 
li żżomm servizzi li wieħed jista’ joqgħod fuqhom u ttejjeb il-kompetittività ta’ l-
industrija Ewropea, b’mod partikolari dik ta’ l-esportaturi ta’ l-UE. Il-proposta tipp-
revedi perjodu transitorju ta’ sentejn miż-żmien ta’ l-adozzjoni tar-Regolament 
mill-Kunsill għad-dispożizzjonijiet dwar l-eżenzjoni tal-kategorija tal-gruppi inter-
nazzjonali tat-tbaħħir.
7. Il-proposta għandha wkoll l-għan li temenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) 
Nru 1/20034 billi testendi l-ambitu tagħha għall-kabotaġġ u servizzi ta’ bastimenti li 
ma jivvjaġġawx tul rotot regolari (tramp vessel services) biex b’hekk tapplika l-istess 
regoli implimentattivi ġenerali dwar il-kompetizzjoni għas-setturi kollha ta’ l-attività 
ekonomika.
8. Biex tkun iffaċilitata t-tranżizzjoni għal reġim għal kollox kompetittiv, fl-2007 
il-Kummissjoni qed tippjana li toħroġ linji ta’ gwida xierqa dwar il-kompetizzjoni fis-
settur marittimu.

2 COM (2005) 65� Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament (KEE) Nru 4056/86, 
li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 85 u 86 tat-Trattat għat-trasport marit-
timu, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru �/2003 dwar l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetiz-
zjoni.

3 ĠU L 378, tal-3�.�2.�986, p. 24.
4 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru �/2003 tas-�6 ta’ Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-re-

goli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 8� u 82 tat-Trattat tal-KE (ĠU L �, ta’ l-4.�.2003, p. �).
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It-titwil ta’ u l-emendi għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 823/2000 – ir-Regola-
ment dwar l-eżenzjoni tal-kategorija tal-konsorzja

9. Fl-20 ta’ April, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (KE) Nru 611/2005 li 
jemenda r-regolament eżistenti dwar l-eżenzjoni tal-kategorija għall-konsorzja tal-
gruppi internazzjonali tat-tbaħħir5. Ittawwal ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
823/2000 sal-25 ta’ April 2010 u jintroduċi żewġ emendi minuri. L-emendi jippermettu 
li membru tal-konsorzju jkollu d-dritt li jirtira minn ftehim tal-konsorzju mingħajr pe-
nali finanzjarja wara żmien inizjali sa 24 xahar, li jikkostitwixxi estensjoni tas-sitt xhur 
meta mqabbla mar-reġim ta’ qabel. Barra minn hekk, dan il-perjodu inizjali issa jap-
plika wkoll fejn il-partijiet għal ftehim eżistenti jkunu ftiehmu li jagħmlu investiment 
ġdid sostanzjali fis-servizzi tat-trasport marittimu li joffri l-konsorzju. Investiment bħal 
dan irid jikkonsisti f ’mill-inqas nofs l-investiment totali magħmul mill-membri kollha 
tal-konsorzju. Fl-aħħarnett, waħda mill-kondizzjonijiet bażiċi għall-eżenzjoni, jiġifieri 
l-eżistenza ta’ kompetizzjoni effettiva fil-prezzijiet fil-konsorzju, ġiet emendata: issa 
jistgħu jitqiesu wkoll il-‘kuntratti konfidenzjali individwali’ biex tintwera l-eżistenza ta’ 
kompetizzjoni bħal din.
10. L-eżenzjoni tal-kategorija tal-konsorzja hija marbuta mill-qrib ma’ l-eżenzjoni 
tal-kategorija għall-gruppi internazzjonali tat-tbaħħir (ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) 
Nru 4056/86). Minħabba r-rabtiet mill-qrib bejn iż-żewġ eżenzjonijiet tal-kategorija, 
il-Kummissjoni qieset li la huwa meħtieġ u lanqas xieraq li jkunu introdotti modifiki 
sostanzjali fl-eżenzjoni tal-kategorija tal-konsorzja qabel it-tmiem tar-reviżjoni tar-Re-
golament tal-Kunsill (KEE) Nru 4056/86.

2.1.2. It-trasport bl-ajru

Is-sostituzzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni dwar l-eżenzjoni tal-kategorija (KEE) 
Nru 1617/93

11. Il-Kummissjoni segwiet il-proċess ta’ konsultazzjoni li ġie mniedi fl-2004 dwar 
ir-reviżjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1617/936, bil-pubblikazzjoni 
fit-2 ta’ Marzu ta’ dokument li jiddiskuti s-sottomissjonijiet riċevuti fil-kuntest tal-kon-
sultazzjoni.
12. Fil-15 ta’ Novembru, il-Kummissjoni adottat abbozz preliminari ta’ regola-
ment dwar eżenzjoni tal-kategorija, bl-għan li tissostitwixxi r-Regolament tal-Kummis-
sjoni (KEE) Nru 1617/93. Il-Kumitat Konsultattiv dwar il-Prattiki Restrittivi u l-Abbużi 
mill-Pożizzjonijiet Dominanti mistenni jiddiskuti dan l-abbozz. L-abbozz preliminari 
tar-regolament dwar l-eżenzjoni tal-kategorija jistipula li:

5 ĠU L �0�, tal-2�.4.2005, p. �0.
6 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru �6�7/93 tal-25 ta’ Ġunju �993 dwar l-applikazzjoni ta’ l-

Artikolu 85(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta’ akkordji u prattiċi miftiehma li jikkonċernaw l-ippja-
nar konġunt u l-koordinazzjoni ta’ skedi, l-operazzjonijiet konġunti, il-konsultazzjonijiet dwar it-ta-
riffi tal-passiġġieri u tal-merkanzija fuq servizzi ta’ l-ajru skedati u l-allokazzjoni ta’ slots fl-ajruporti 
(ĠU L �55, tas-26.6.�993, p. �8). Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bl-Att ta’ l-Adeżjoni ta’ l-2003.
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• il-konsultazzjonijiet dwar it-tariffi għall-ġarr tal-passiġġieri għal servizzi ta’ l-ajru 
fl-UE għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni tal-kategorija sal-31 ta’ Diċembru 
2006; din l-eżenzjoni m’għandhiex tiġi estiża wara dik id-data;

• il-konsultazzjonijiet dwar l-allokazzjoni ta’ ħinijiet u l-iskedar ta’ l-ajruporti 
għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni tal-kategorija sal-31 ta’ Diċembru 2006; 
din l-eżenzjoni m’għandhiex tiġi estiża wara dik id-data;

• il-konsultazzjonijiet dwar it-tariffi għal servizzi ta’ l-ajru għall-passiġġieri bejn l-UE 
u pajjiżi terzi għandhom jibbenefikaw minn eżenzjoni tal-kategorija bla ħsara għall-
obbligi tar-rappurtaġġ tad-data sal-31 ta’ Diċembru 2008.

13. B’mod parallel mal-preparazzjoni ta’ regolament ġdid dwar eżenzjoni tal-kate-
gorija, is-servizzi tal-Kummissjoni involvew irwieħhom f ’konsultazzjonijiet ma’ l-IATA 
u ma’ diversi linji ta’ l-ajru individwali dwar il-futur tas-servizzi ta’ trasport bejn il-
linji.

2.2. Ir-regolament dwar l-eżenzjoni tal-kategorija tad-distribuzzjoni 
 tal-vetturi bil-mutur

Il-klawżoli tal-lok fil-ftehimiet dwar id-distribuzzjoni tal-karozzi li m’għadhomx soġġeti 
għal eżenzjoni tal-kategorija

14. Fl-1 ta’ Ottubru, daħlet fis-seħħ il-parti finali tar-riforma mill-Kummissjoni 
tar-regoli tal-kompetizzjoni li japplikaw għad-distribuzzjoni tal-vetturi bil-mutur: il-
‘klawżoli tal-lok’ fil-kuntratti tad-distribuzzjoni bejn il-manifatturi tal-karozzi u n-ne-
gozjanti issa m’għadhomx koperti mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
1400/2002 dwar l-eżenzjoni tal-kategorija tal-vetturi bil-mutur. Il-klawżoli tal-lok huma 
dispożizzjonijiet fi ftehimiet dwar id-distribuzzjoni tal-karozzi li jassenjaw lok ewlieni 
speċifiku lin-negozjant u jipprojbixxu lin-negozjant milli jħaddem ħwienet addizzjona-
li tal-bejgħ jew tal-konsenja f ’postijiet oħrajn.
15. Ir-regola l-ġdida tikkonċerna l-karozzi tal-passiġġieri u l-vetturi kummerċjali 
ħfief. Ma tapplikax għas-sistemi ta’ distribuzzjoni esklużiva, jew ftehimiet li għandhom 
biss effetti minimi fis-suq7. Għall-ftehimiet ta’ distribuzzjoni selettiva, ir-regola l-ġdida 
tfisser li l-klawżoli tal-lok li jipprojbixxu lin-negozjanti milli jiftħu ħwienet addizzjonali 
tal-bejgħ jew għall-konsenja jaqgħu barra mill-‘kenn fiż-żgur’ (safe harbour) li joħloq 
ir-Regolament dwar l-eżenzjoni tal-kategorija.
16. L-għan bażiku tal-politika tar-regola l-ġdida huwa doppju8:
• li jitnaqqsu r-restrizzjonijiet territorjali sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jibbene-

fikaw minn kompetizzjoni effettiva bejn in-negozjanti, b’mod partikolari dwar il-
prezzijiet u f ’oqsma fejn ma għandhom l-ebda opportunità reali li jagħżlu bejn ne-
gozjanti ta’ l-istess marka tal-fabbrika; u

7 F’dan il-kuntest ara, pereżempju, l-każ tal-Porsche, Stqarrija għall-Istampa IP/04/585, tat-3.5.2004.
8 Ara l-Istqarrija għall-Istampa IP/05/�208, tat-30.9.2005.
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• li jkun iffaċilitat l-iżvilupp ta’ forom innovattivi ta’ distribuzzjoni bħal ħwienet li 
jbigħu ħafna marki tal-fabbrika (multi-brand outlets).

17. Billi tittratta l-klawżoli tal-lok skond l-Artikolu 5 tar-Regolament, il-Kummis-
sjoni irrikonoxxiet l-ambitu akbar għall-valutazzjoni individwali, fuq bażi ta’ każ b’każ, 
jekk klawżola tilħaqx il-kondizzjonijiet kollha meħtieġa biex tkun iġġustifikata eċċezzjoni 
skond l-Artikolu 81(3). L-effetti pożittivi potenzjali l-aktar probabbli tal-klawżoli tal-
lok f ’sistemi ta’ distribuzzjoni selettiva huma li jistgħu jipprevjenu l-free-riding (jiġifieri, 
l-irtirar ta’ parti minn ħruġ ta’ titolu ġdid minn membru ta’ sindikat, bil-ħsieb li jbigħu 
aktar tard bi prezz ogħla) fuq l-investimenti u l-isforzi ta’ promozzjoni ta’ negozjanti 
stabbiliti.
18. Fejn għandu x’jaqsam l-ewwel tip ta’ klawżoli tal-lok li jissemma fir-Rego-
lament – jiġifieri, klawżoli li jipprojbixxu ħwienet addizzjonali tal-bejgħ – huwa 
diffiċli li wieħed jara kif restrizzjonijiet fuq ħwienet addizzjonali tal-bejgħ jistgħu 
jkunu meħtieġa mill-manifatturi tal-karozzi biex jiġi evitat il-free-riding. Ir-Regola-
ment jippermetti lill-manifatturi tal-karozzi li jeħtieġu li l-ħwienet sekondarji tal-
bejgħ jikkonformaw ma’ l-istandards kwalitativi kollha li japplikaw għan-negozji 
fiż-żona fejn se jinfetaħ il-ħanut, u li jikkontrollaw din il-konformità bil-quddiem. 
Dan normalment ser jevita l-periklu ta’ free-riding inġust fuq l-investiment u l-
isforzi ta’ promozzjoni tan-negozjanti eżistenti. Barra minn hekk, mhux probabbli 
li l-ħwienet sekondarji tal-bejgħ iżidu l-ispejjeż tat-tranżazzjonijiet u dawk loġistiċi 
tal-manifatturi tal-karozzi, għaliex il-kuntratt fis-seħħ man-negozjant ser ikompli 
jiddetermina fejn il-manifattur tal-karozzi jrid jikkonsenja l-karozzi ordnati min-
negozjant. Dan ifisser li meta negozjanti jiftħu ħanut sekondarju tal-bejgħ fi Stat 
Membru ieħor, mhuwiex meħtieġ kuntratt addizzjonali ma’ l-importatur lokali, 
għalkemm il-manifattur tal-karozzi naturalment jista’ jiddelega funzjonijiet bħall-
kontroll tal-konformità mal-kriterji kwalitativi lill-importatur lokali. Il-kondizzjo-
nijiet tax-xiri u l-miri tal-bejgħ ser jibqgħu dawk li ġew iddeterminati skond il-
ftehim tan-negozju eżistenti.
19. Fejn għandu x’jaqsam it-tieni tip ta’ klawżola tal-lok li jissemma fir-Rego-
lament – jiġifieri, klawżoli li jipprojbixxu lin-negozjanti milli jistabbilixxu ħwienet 
addizzjonali tal-konsenja – huwa probabbli li analiżi individwali skond l-Artikolu 
81 KE twassal għal riżultat differenti. Jista’ jkun hemm riskju akbar li punti ta’ kon-
senja bħal dawn jintużaw (ħażin) għal free-riding fuq l-investimenti, l-isforzi tal-
bejgħ fis-suq u r-rieda tajba tan-negozjant stabbilit fit-territorju mmirat. Fil-prat-
tika, jekk il-punti tal-konsenja jintużaw de facto biex isir il-“bejgħ” (bil-kontra ta’ 
sempliċement “servizz ta’ konsenja” (“handover services”)), manifattur jista’ jir-
nexxielu jinvoka d-deroga skond l-Artikolu 81(3), kemm-il darba l-limitazzjoni tal-
ftuħ tal-ħwienet tal-konsenja hija l-uniku mod biex jiġu pprevenuti riskji ta’ free-
riding bħal dawn, li jistgħu jwasslu għal destabbilizzazzjoni tan-netwerk 
tad-distribuzzjoni tiegħu.
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3. Ir-regoli proċedurali

3.1. L-aċċess għall-fajl

20. Fit-13 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni adottat Avviż dwar ir-regoli għall-
aċċess għall-fajl tal-Kummissjoni fil-każijiet ta’ antitrust u amalgamazzjonijiet9. L-
Avviż jipprovdi l-qafas għall-eżerċizzju tad-dritt ta’ aċċess għall-fajl skond id-
dispożizzjonijiet li jissemmew espressament fl-Avviż. Ma jkoprix il-possibbiltà 
tal-provvista ta’ dokumenti fil-kuntest ta’ proċeduri oħrajn. Id-dritt ta’ aċċess għall-
fajl li ġie deskritt fl-Avviż – li huwa distint mid-dritt ġenerali ta’ aċċess għad-doku-
menti skond ir-Regolament (KE) Nru 1049/200110– jagħti l-opportunità lill-persuni li 
l-Kummissjoni indirizzatilhom dikjarazzjoni ta’ l-oġġezzjonijiet sabiex jeżerċitaw 
b’mod effettiv id-drittijiet tad-difiża tagħhom.
21. L-iskop ta’ l-Avviż – li jissostitwixxi l-Avviż dwar l-aċċess għall-fajl li ġie 
adottat fl-1997 – huwa li jittejbu t-trasparenza u ċ-ċarezza tal-proċedura tal-Kum-
missjoni biex jiġu pproċessati talbiet għal aċċess għall-fajl fil-każijiet ta’ antitrust u 
ta’ amalgamazzjonijiet. Għal dak l-għan, l-Avviż jinnota li d-destinatarji ta’ l-
oġġezzjonijiet tal-Kummissjoni għandhom dritt ta’ aċċess għall-fajl, jew f ’forma 
elettronika jew f ’forma stampata. L-Avviż jindika meta l-aċċess għall-fajl jingħata 
lill-partijiet. Huwa jispeċifika illi l-“fajl tal-Kummissjoni” jinkludi d-dokumenti 
kollha assoċjati mal-proċedura speċifika li wasslet għad-dikjarazzjoni ta’ l-
oġġezzjonijiet tal-Kummissjoni. Id-dokumenti interni tal-Kummissjoni (li jinkludu 
d-dokumenti skambjati ma’ l-Istati Membri), is-sigrieti kummerċjali u informazzjo-
ni oħra kunfidenzjali madankollu mhumiex aċċessibbli għall-partijiet. Il-Kummis-
sjoni tinterpreta l-kunċett ta’ dokumenti interni bħala li jinkludi, fil-prinċipju, il-
korrispondenza kollha bejn il-Kummissjoni u l-esperti esterni tagħha. Madanakollu, 
huma aċċessibbli r-riżultati ta’ studju kkummissjonat f ’rabta mal-proċeduri kif 
ukoll mad-dokumenti li huma meħtieġa biex tinftiehem il-metodoloġija applikata 
fl-istudju jew biex tiġi ttestjata l-korrettezza teknika tiegħu.
22. L-Avviż jinkludi deskrizzjoni bir-reqqa tal-proċeduri għat-trattament ta’ l-in-
formazzjoni kunfidenzjali u biex jiġi implimentat l-aċċess għall-fajl. Jiddeskrivi wkoll 
il-proċedura biex tinstab soluzzjoni għan-nuqqas ta’ ftehim dwar talbiet għall-kunfi-
denzjalità, inkluż ir-rwol ta’ l-Uffiċjali tas-Smigħ.
23. L-Avviż ikopri wkoll il-mistoqsija relatata ta’ l-aċċess għal dokumenti speċifiċi 
għal dawk li qed jagħmlu l-ilment fi proċeduri ta’ antitrust u partijiet oħrajn involuti fi  
proċeduri ta’ amalgamazzjoni. Dritt bħal dan, madanakollu, huwa aktar limitat fl-ambi-
tu mid-dritt ta’ aċċess għall-fajl.

9 L-Avviż tal-Kummissjoni dwar ir-regoli għall-aċċess għall-fajl tal-Kummissjoni f ’każijiet skond l-Ar-
tikoli 8� u 82 tat-Trattat KE, l-Artikoli 53, 54 u 57 tal-Ftehim ŻEE u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
�39/2004) (ĠU C 325, tat-22.�2.2005, p. 7).

�0 Ir-Regolament (KE) Nru �049/200� tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 200� dwar 
l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU L 
�45, tal-3�.5.200�, p. 43).
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3.2. Jiġu trattati l-informazzjoni tas-suq u l-ilmenti

24. Il-Kummissjoni tagħti importanza lill-informazzjoni provduta min-ne-
gozji u mill-konsumaturi, għaliex din l-informazzjoni tgħin biex jiġi żgurat l-infur-
zar effettiv tar-regoli tal-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni tilqa’ l-informazzjoni dwar 
oqsma fejn is-suq mhux qed jaħdem sewwa u dwar ksur issuspettat tar-regoli tal-
kompetizzjoni.
25. Din l-informazzjoni tista’ tkun provduta lill-Kummissjoni f ’diversi modi.
• L-iżvelar ta’ prattiki kontra l-liġi (whistleblowing) u l-applikazzjonjiet għall-kle-

menza11 jingħataw l-ogħla prijorità. Il-kartelli huma l-agħar forma ta’ attività 
anti-kompetittiva u l-Kummissjoni tiddedika riżorsi sinifikanti biex tieħu azzjo-
ni kontrihom.

• L-informazzjoni dwar is-suq12 tintlaqa’ dejjem tajjeb, kemm jekk twassal għal 
investigazzjoni f ’każ individwali u kemm jekk le. Huwa biss billi tiġbor firxa ta’ 
informazzjoni minn firxa ta’ sorsi li l-Kummissjoni tista’ tibni għarfien koerenti 
tas-suq.

• L-ilmenti formali13 li jqajmu kwistjonijiet ċari ta’ interess Komunitarju u li 
jinkludu informazzjoni xierqa dwar l-isfond jintlaqgħu tajjeb ukoll. Ħafna 
deċiżjonijiet importanti tal-Kummissjoni setgħu ma kinux possibbli mingħajr 
l-informazzjoni provduta minn, u l-appoġġ attiv ta’ , min jagħmel l-ilment. Nor-
malment jgħin li wieħed jikkuntattja lid-DĠ għall-Kompetizzjoni qabel ma jres-
saq ilment formali. Il-kuntatti informali ta’ qabel l-ilment jagħmluha possibbli li 
jkun hemm diskussjonijiet bikrin dwar l-informazzjoni disponibbli għal min 
potenzjalment sa jagħmel l-ilment u jistgħu jgħinu biex jiċċaraw jekk hux pro-
babbli li każ ser ikun ta’ prijorità għall-Kummissjoni.

26. Kull wieħed minn dawn il-modi li tkun provduta l-informazzjoni huwa im-
portanti u jista’ jwassal għal azzjoni ta’ infurzar. Il-Kummissjoni ser tqis b’attenzjoni u 
ser tirrispondi kull sottomissjoni li tirċievi.

�� Avviż tal-Kummissjoni dwar l-immunità minn multi u tnaqqis f ’multi f ’każijiet ta’ kartell (ĠU C 45, 
tad-�9.2.2002).

�2 Dwar il-modi differenti biex tgħarraf lill-Kummissjoni (informazzjoni dwar is-suq, ilment) ara l-para-
grafi 3 u 4 ta’ l-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-immaniġġjar ta’ l-ilmenti mill-Kummissjoni skond l-Ar-
tikoli 8� u 82 tat-Trattat KE (ĠU C �0�, tas-27.4.2004, p. 65) (minn hawn ’il quddiem se tissejjaħ “L-
Avviż tal-Kummissjoni dwar l-Ilmenti”).

�3 Ara l-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-Ilmenti, kif ukoll l-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 773/2004 u l-anness tiegħu (il-Formola C).
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kaxxa 1: l-artIkolI 81 U 82 ke: l-Interess komUnItarjU FIt-tmexxIja 
ta’ alleGazzjonIjIet ta’ ksUr U ta’ stabbIlIment tal-prIjorItajIet

Dawk li potenzjalment se jagħmlu lment huma mistiedna jqisu il-konsiderazzjo-
nijiet li ġejjin qabel ma jiddepożitaw ilment formali mal-Kummissjoni.

L-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u l-qrati ta’ l-Istati Membri

Meta jqisu jekk jibagħtux ilment formali lill-Kummissjoni, il-konsumaturi u n-negozji 
għandhom iżommu f ’moħħhom li l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni ta’ l-Istati Membri 
japplikaw ukoll il-liġi tal-kompetizzjoni ta’ l-UE u jaħdmu flimkien mal-Kummissjoni 
fin-Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni (ECN–European Competition Network). 
Għalhekk dawk li potenzjalment se jagħmlu lment għandhom iqisu jekk hux probabbli 
li awtorità tal-kompetizzjoni ta’ Stat Membru hix f ’pożizzjoni tajba biex taġixxi.
Pereżempju, fejn ksur issuspettat jaffettwa l-kompetizzjoni prinċipalment fit-terri-
torju ta’ Stat Membru wieħed jista’ jkun li l-Awtorità Nazzjonali tal-Kompetizzjoni 
(NCA–National Competition Authority) ta’ dak il-pajjiż tkun trid tmexxi l-każ ’il 
quddiem. Anki fejn każ għandu effetti fuq il-kompetizzjoni f ’aktar minn Stat Mem-
bru wieħed, l-NCAs jistgħu jikkooperaw fil-ġbir ta’ l-evidenza għal każ ta’ kompe-
tizzjoni, u l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni ta’ żewġ Stati Membri jew tlieta jistgħu 
jmexxu l-każ ’il quddiem flimkien. Hija disponibbli gwida aktar estensiva dwar il-
qsim tax-xogħol fl-ECN fuq il-websajt tal-Kummissjoni1.
Dawk li potenzjalment se jagħmlu lment għandhom iqisu wkoll jiftħux kawża qud-
diem qorti nazzjonali. Ħafna każijiet jistgħu jiġu trattati b’mod xieraq mill-qrati 
nazzjonali inklużi t-talbiet għat-twettiq ta’ obbligazzjonijiet kuntrattwali, l-ap-
plikazzjoni tas-sanzjoni ċivili tan-nullità fl-Artikolu 81(2) jew l-applikazzjonijiet 
għall-miżuri temporanji2. Il-Kummissjoni ssostni wkoll bil-qawwa d-dritt ta’ dawk 
li sofrew dannu minħabba mġiba anti-kompetittiva li jfittxu d-danni quddiem il-
qrati nazzjonali3, u ħarġet Green Paper4 li tiddiskuti l-għażliet dwar kif it-talbiet 
għad-danni jistgħu jsiru aktar faċli.

Il-prijoritajiet

Kwalunkwe persuna li potenzjalment ser tagħmel ilment li qed tqis li tressaq ilment 
formali quddiem il-Kummissjoni għandha wkoll iżżomm f ’moħħha illi għalkemm 

� Ara l-paragrafi �9ss. ta’ l-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-Ilmenti, kif ukoll il-paragrafi 5ss. ta’ l-
Avviż tal-Kummissjoni dwar il-kooperazzjoni fi ħdan in-Netwerk ta’ l-Awtoritajiet tal-Kompe-
tizzjoni (ĠU C �0�/2004, tas-27.4.2004, p. 43).

2 Ara l-paragrafu �6 ta’ l-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-Ilmenti.
3 Ara l-każ C-453/99, Courage vs Crehan, [200�] ECR I-6297, il-paragrafi 26 u 27; il-premessa 7 

tar-Regolament (KE) Nru �/2003.
4 Green Paper on Damages actions for breach of the EC antitrust rule (Il-Green Paper dwar il-kawżi 

għad-danni għall-ksur tar-regoli ta’ l-antitrust tal-KE), COM(2005)672 tad-�9.�2.2005 (Ara t-
Taqsima I.A.5. aktar ’l isfel).
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il-Kummissjoni tieħu l-informazzjoni kollha fornuta lilha ferm bis-serjetà, 
m’għandhiex ir-riżorsi biex tinvestiga kull problema li tinġieb għall-attenzjoni 
tagħha. Il-Kummissjoni trid tiffissa l-prijoritajiet u tiffoka r-riżorsi limitati tagħha 
fuq l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tal-ksur l-aktar serju u fuq l-immaniġġjar ta’ 
każijiet li huma rilevanti għall-iżvilupp tal-politika tal-kompetizzjoni ta’ l-UE u 
biex tkun żgurata applikazzjoni koerenti ta’ l-Artikoli 81/82 KE5.
Filwaqt li tibbaża ruħha fuq l-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni tuża 
waħda mill-kriterji li ġejjin jew diversi kriterji li ġejjin, kif ikun xieraq fil-każ indi-
vidwali, sabiex tiddeċiedi jekk hemmx biżżejjed interess Komunitarju biex twettaq 
investigazzjoni approfondita ta’ lment jew le6:
• is-sinifikat ta’ l-impatt fuq il-funzjonament tal-kompetizzjoni fis-suq intern, kif 

ġie indikat b’mod partikolari minn:
– l-ambitu ġeografiku ta’ l-imġiba li tat lok għall-ilment, jew is-sinifikat eko-

nomiku ta’ l-imġiba li tat lok għall-ilment, jew id-daqs tas-suq, jew l-impor-
tanza għall-konsumaturi finali tal-prodotti kkonċernati jew ta’ l-imġiba li tat 
lok għall-ilment; jew

– il-pożizzjoni fis-suq ta’ l-intrapriżi mmirati mill-ilment jew il-funzjonament 
ġenerali tas-suq ikkonċernat;

• l-estensjoni jew il-kumplessità ta’ l-investigazzjoni meħtieġa, il-probabbiltà li 
jkun stabbilit ksur u jekk fid-dawl ta’ dawn l-elementi huwiex proporzjonat li 
ssir investigazzjoni approfondita;

• il-possibbiltà li min jagħmel l-ilment iressaq il-każ quddiem qorti nazzjonali fi 
Stat Membru, b’mod partikolari filwaqt li jitqies jekk il-każ hux jew diġà kienx 
is-suġġett ta’ infurzar privat jew hux ta’ tip li jista’ jiġi ttrattat b’mod xieraq b’dan 
il-mod;

• l-adegwatezza li tittieħed azzjoni fuq ilment individwali li jikkonċerna 
kwistjoni(jiet) speċifika(speċifiċi) legali li l-Kummissjoni diġà qiegħda fil-
proċess li teżamina f ’każ wieħed jew f ’diversi każijiet oħra jew li diġà eżaminat 
u/jew li hija(huma) s-suġġett ta’ proċeduri quddiem il-Qrati Komunitarji;

• il-waqfien jew il-modifika ta’ l-imġiba li tat lok għall-ilment, b’mod partikolari 
fejn saru impenji li jorbtu permezz ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni skond l-Ar-
tikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jew fejn l-intrapriża(i) li tat(taw) lok 
għall-ilment biddlet(biddlu) l-imġiba tagħha(tagħhom) għal raġunijiet oħrajn, 
kemm-il darba la effetti sinifikanti anti-kompetittivi li jippersistu u lanqas is-
serjetà tal-ksur allegat ma jagħtu lill-ilment interess Komunitarju minkejja l-
waqfien jew il-modifika;

5 Ara b’mod partikolari l-premessa 3 tar-Regolament (KE) Nru �/2003 kif ukoll il-paragrafu �� ta’ 
l-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-Ilmenti.

6 Ara l-paragrafi 4�ss., b’mod partikolari l-paragrafu 43, ta’ l-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-Ilmenti.
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• l-importanza ta’ oqsma oħrajn tal-liġi Komunitarja jew tal-liġi nazzjonali affett-
wata mill-imġiba li tat lok għall-ilment meta mqabbla ma’ l-importanza tat-
tħassib dwar il-kompetizzjoni li jqajjem l-ilment.

Madankollu, dawn il-kriterji huma applikati b’mod flessibbli. Huwa impossibbli li 
jkunu ddefiniti regoli astratti dwar meta għandu jkun jew m’għandux ikun ġust biex 
taġixxi l-Kummissjoni. Dejjem ser ikun hemm fatturi, li ma ssemmewx fil-paragra-
fi t’aktar ’il fuq, li jistgħu jżidu jew inaqqsu l-grad ta’ prijorità ta’ każ partikolari. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni mhijiex obbligata twarrab każ minħabba nuqqas 
ta’ interess Komunitarju. Iżda fejn il-Kummissjoni ma temminx li hemm biżżejjed 
interess Komunitarju li jiġġustifika investigazzjoni approfondita, normalment ser 
tirrifjuta l-ilment b’referenza għal wieħed jew aktar minn dawn il-kriterji.
Il-Kummissjoni qed tagħmel ħilitha biex tgħarraf lil dawk li jagħmlu l-ilmenti fi 
żmien erba’ xhur minn meta tkun irċeviet ilment jekk hijiex biħsiebha tinvestiga l-
każ jew le.

4. l-eżami selettiv tal-leġiżlazzjoni ta’ l-Ue b’relazzjoni mal-kompetizzjoni

27. Azzjoni ewlenija li ġiet identifikata fl-Istrateġija ta’ Liżbona, li ġiet imnedija 
mill-ġdid fit-22-23 ta’ Marzu, kienet li jittejjeb l-ambjent regolatorju kemm fuq il-livell 
ta’ l-UE kif ukoll fuq dak nazzjonali sabiex tittejjeb il-kompetittività. Fl-2002 inbeda x-
xogħol li kellu l-għan li jikseb “regolamentazzjoni aħjar”, taħt Pjan ta’ Azzjoni tal-Kum-
missjoni, li ġie rivedut fis-16 ta’ Marzu. Dan ikopri l-proposti leġiżlattivi kollha penden-
ti ta’ l-UE, ir-regoli eżistenti (is-semplifikazzjoni) u proposti leġiżlattivi u ta’ politika 
ġodda. Skond il-Pjan ta’ Azzjoni, f ’Ġunju l-Kummissjoni adottat Linji ta’ Gwida dwar 
il-Valutazzjoni ta’ l-Impatt14, li jkopru l-inizjattivi leġiżlattivi u ta’ politika kollha inklużi 
fil-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-Kummissjoni. Valutazzjonijiet bħal dawn jesplo-
raw għażliet alternattivi biex tinstab soluzzjoni għal problema definita u jkun evalwat 
l-impatt ekonomiku, ambjentali u soċjali tagħhom.
28. Il-Linji ta’ Gwida dwar il-Valutazzjoni ta’ l-Impatt jirrikonoxxu li “kompetiz-
zjoni qawwija f ’ambjent kummerċjali li jagħti appoġġ hija mutur ewlieni tat-tkabbir 
tal-produttività u tal-kompetittività”15. L-eżami selettiv tal-kompetizzjoni għalhekk jif-
forma parti integrali mill-valutazzjoni ta’ l-impatt. Il-Linji ta’ Gwida dwar il-Valutazzjo-
ni ta’ l-Impatt jelenkaw – mhux b’mod eżawrjenti – it-tipi ta’ proposti li jeħtieġ ikunu 
eżaminati b’mod selettiv għal impatti possibbilment negattivi fuq il-kompetizzjoni 
(pereżempju regoli għall-industriji tan-netwerks liberalizzati, miżuri li għandhom im-
patt fuq il-barrieri għad-dħul u għall-ħruġ, eżenzjonijiet mir-regoli tal-kompetizzjoni, 
eċċ.)16.

�4 SEC (2005) 79�.
�5 Ara t-taqsima 9 ta’ l-annessi għal-Linji ta’ Gwida tal-Valutazzjoni ta’ l-Impatt.
�6 Ara t-taqsima 9.2 ta’ l-annessi għal-Linji ta’ Gwida tal-Valutazzjoni ta’ l-Impatt.
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29. It-“test tal-kompetizzjoni” bażiku li ġie applikat fil-kuntest ta’ l-eżami selettiv 
tal-politika tal-kompetizzjoni jinvolvi li mill-bidunett isiru żewġ mistoqsijiet funda-
mentali. L-ewwelnett: liema restrizzjonijiet għall-kompetizzjoni jistgħu jirriżultaw di-
rettament jew indirettament mill-proposta (tqiegħed restrizzjonijiet fuq id-dħul fis-suq, 
affettwata l-imġiba kummerċjali, eċċ.)? It-tieni: huma disponibbli mezzi inqas restrittivi 
biex jinkiseb l-għan tal-politika kkonċernata? L-eżami selettiv tal-kompetizzjoni jista’ 
jirriżulta fl-għażla ta’ metodi regolatorji jew ibbażati fis-suq inqas restrittivi biex jinki-
sbu ċerti għanijiet tal-politika, biex b’hekk jiġu evitati restrizzjonijiet mhux neċessarji 
jew sproporzjonati għall-kompetizzjoni. Dan huwa fl-interessi kemm tal-konsumaturi 
kif ukoll ta’ l-industrija.

5. Il-Green Paper dwar azzjonijiet ta’ danni għall-ksur tar-regoli 
 ta’ l-antitrust tal-ke

30. Ir-regoli tal-kompetizzjoni li ġew stabbiliti fl-Artikoli 81 u 82 KE jistgħu jkunu 
infurzati kemm mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni (infurzar pubbliku) kif ukoll mill-
partijiet privati li jiftħu proċeduri quddiem qorti nazzjonali (infurzar privat). Wieħed 
mill-għanijiet tal-modernizzazzjoni tar-regoli ta’ l-antitrust tal-KE kien li r-rwol tal-
qrati nazzjonali u ta’ l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni (NCAs–national compe-
tition authorities) fl-infurzar ta’ dawn ir-regoli jerġa’ jingħata l-ħajja. Ir-Regolament 
(KE) Nru 1/2003 jenfasizza r-responsabbiltà konġunta tal-Kummissjoni, tal-qrati naz-
zjonali u ta’ l-NCAs f ’dak ir-rigward, u jipprovdi l-għodod meħtieġa biex jinkiseb infur-
zar akbar u koerenti tar-regoli ta’ l-antitrust tal-KE (Komunità Ewropea). Dwar l-infur-
zar pubbliku, il-Kummissjoni u l-NCAs issa qed jaħdmu mill-qrib flimkien fi ħdan 
l-ECN (in-Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni) biex japplikaw ir-regoli ta’ l-antitrust 
tal-KE. Dwar l-infurzar privat, ir-Regolament (KE) Nru 1/2003 abolixxa l-monopolju 
tal-Kummissjoni fuq l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 81(3), biex b’hekk ta s-setgħa lill-qra-
ti nazzjonali biex japplikaw l-Artikoli 81 u 82 KE fl-intier tagħhom. Dawk il-qrati naz-
zjonali għandhom il-kompetenza esklużiva li jagħtu kumpens għad-danni lill-vittmi 
tal-ksur tal-liġi tal-kompetizzjoni.
31. Il-Green Paper li adottat il-Kummissjoni fid-19 ta’ Diċembru17 hija ffokata fuq 
il-kawżi għad-danni minħabba l-antitrust. Il-Kummissjoni tixtieq tħeġġeġ din it-tip ta’ 
azzjoni, li minnha kien hemm ftit biss s’issa18, minħabba li sservi skop doppju. Mhux 
biss il-kawżi għad-danni jagħtu lill-vittmi tal-ksur tal-liġi dwar l-antitrust tal-KE l-op-
portunità li jiksbu kumpens, iżda joħolqu wkoll inċentiv addizzjonali għall-intrapriżi 
biex jirrispettaw r-regoli ta’ l-antitrust tal-KE. Il-kawżi għad-danni mhux biss isaħħu l-
effetti tas-sejbiet tal-ksur mill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, iżda għandhom ukoll iku-
nu mezz awtonomu ta’ infurzar. L-infurzar privat tar-regoli ta’ l-antitrust tal-KE għalhekk 

�7 Il-Green Paper tista’ tinsab fuq: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/ 
documents.html#greenpaper. Hija akkumpanjata minn dokument ta’ ħidma ta’ l-istaff tal-Kummissjoni, 
li huwa disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.
html#staffpaper, li jagħti l-isfond għal u jelabora l-għażliet politiċi li jissememw fil-Green Paper.

�8 Ara l-istudju li kkummissjonat il-Kummissjoni u li ġie ppubblikat fl-2004, li huwa disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/competition/cartels/studies/studies.html
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isir għodda biex jitwessa’ l-ambitu ta’ l-infurzar ta’ l-Artikoli 81 u 82 KE. Barra minn 
hekk, billi jkunu jistgħu b’mod effettiv iressqu talba għad-danni, id-ditti jew il-konsu-
maturi individwali fl-Ewropa isiru involuti direttament fl-infurzar tar-regoli tal-kompe-
tizzjoni. Esperjenza diretta bħal din iżżid ir-rilevanza diretta tar-regoli tal-kompetizzjo-
ni għad-ditti u għall-konsumaturi. Billi jiżdied il-livell ta’ infurzar tar-regoli ta’ l-antitrust 
tal-KE, il-kawżi għad-danni jikkontribwixxu għall-osservanza ta’ dawk ir-regoli u 
b’hekk għal kompetizzjoni effettiva fl-Ewropa. Għaldaqstant, huma għodod importanti 
fil-ħolqien u fis-sostenn ta’ ekonomija kompetittiva, element ewlieni ta’ l-Istrateġija ta’ 
Liżbona, li għandha l-għan li tkabbar l-ekonomija ta’ l-Unjoni Ewropea u toħloq l-im-
pjiegi għaċ-ċittadini ta’ l-Ewropa.
32. Fis-sentenza tagħha ta’ l-2001 f ’Courage vs Crehan, il-Qorti tal-Ġustizzja 
kkonfermat li l-vittmi ta’ ksur tar-regoli ta’ l-antitrust tal-KE għandhom dritt li jitolbu 
d-danni u li l-Istati Membri għandhom jipprovdu għal qafas proċedurali li jagħti spazju 
għal sistema effettiva ta’ riżarċiment19. L-għan ewlieni tal-Green Paper huwa li tidenti-
fika l-ostakoli ewlenin għal sistema aktar effettiva ta’ talbiet għad-danni u li tistabbilixxi 
l-għażliet differenti għal aktar riflessjoni u għal azzjoni possibbli biex ikunu ffaċilitati t-
talbiet għad-danni minħabba ksur tal-liġi dwar l-antitrust tal-KE.
33. Il-Green Paper tindirizza għadd ta’ kwistjonijiet ewlenin, bħall-aċċess għall-evi-
denza, il-ħtieġa li jkun ippruvat it-tort, il-kalkolu tad-danni, il-possibbiltà li tkun invokata 
d-difiża tal-passing on (jiġifieri li intrapriża li tixtri mingħand fornitur li għaddej b’imġiba 
anti-kompetittiva tista’ tkun f ’pożizzjoni li ttaffi t-telf ekonomiku tagħha billi tgħaddi l-
ħlas żejjed fuq il-klijenti tagħha), il-pożizzjoni għax-xerrejja indiretti, il-possibbiltà ta’ az-
zjoni rappreżentattiva u kollettiva, l-ispejjeż tal-kawżi, il-koordinazzjoni ta’ l-infurzar 
pubbliku u privat u r-regoli tal-ġuriżdizzjoni u tal-liġi applikabbli.
34. L-iskop tal-Green Paper huwa li tipprovoka diskussjoni dwar kif jista’ jiżdied 
in-numru ta’ kawżi għad-danni li jirnexxu li jirrelataw ma’ ksur tar-regoli ta’ l-antitrust 
tal-KE. Fuq il-bażi tar-risposti riċevuti għall-Green Paper, il-Kummissjoni se tivvaluta 
liema azzjoni, jekk hemm, hija meħtieġa biex talbiet bħal dawn jingħataw spinta ’l qud-
diem.

b – l-applIkazzjonI ta’ l-artIkolI 81, 82 U 86

1. l-enerġija, l-industriji bażiċi, il-kimiċi u l-farmaċewtiċi

1.1. L-enerġija

L-istħarriġ settorjali fil-gass u fl-elettriku

35. Rigward l-applikazzjoni tar-regoli ta’ l-antitrust ta’ l-UE fis-settur ta’ l-enerġija 
l-azzjoni waħdanija l-aktar importanti li ttieħdet fl-2005 kienet it-tnedija ta’ l-istħarriġ 

�9 Il-każ C-453/99 Courage vs Crehan [200�] ECR I-6297.
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settorjali fil-gass u fl-elettriku. Fit-13 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni20 li 
nediet l-istħarriġ settorjali fis-setturi tal-gass u ta’ l-elettriku skond is-setgħat tal-Kum-
missjoni skond l-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003. Il-
ġustifikazzjoni għall-istħarriġ settorjali kienet stabbilita f ’Komunikazzjoni mill-Kum-
missarju għall-Kompetizzjoni, bi ftehim mal-Kummissarju għall-Enerġija21

36. L-istħarriġ settorjali huwa parti mill-isforzi tal-Kummissjoni biex terġa’ tiġi 
mnedija l-Istrateġija ta’ Liżbona bl-għanijiet tagħha li tagħti spinta lit-tkabbir ekono-
miku, iżżid l-impjiegi u tittrasforma lill-Unjoni Ewropea fl-“ekonomija msejsa fuq l-
għarfien l-aktar kompetittiva u dinamika fid-dinja”. Sabiex tgħin ħalli l-Istrateġija ta’ 
Liżbona terġa’ titqiegħed fid-direzzjoni t-tajba, il-Kummissjoni ddeċidiet li ssegwi ap-
plikazzjoni aktar pro-attiva tar-regoli tal-kompetizzjoni, speċjalment permezz ta’ 
eżamijiet selettivi settorjali, sabiex ikunu żgurati swieq miftuħa u kompetittivi fl-Ewro-
pa b’mod partikolari fis-settur ta’ l-enerġija22.
37. L-istħarriġ jiffoka fuq l-industriji ta’ l-elettriku u tad-dawl li ġew liberalizzati 
dan l-aħħar. L-integrazzjoni tas-suq kienet wisq bil-mod u s’issa ma kellhiex impatt si-
nifikanti fuq il-livelli ta’ konċentrazzjoni ta’ spiss għoljin li huma karatteristika taż-żewġ 
setturi. Kien hemm żjidiet sinifikanti fil-prezzijiet fl-2004 u fl-2005 u l-konsumaturi 
lmentaw dejjem aktar dwar in-nuqqas ta’ ħila tagħhom li jiżguraw offerti kompetittivi 
mill-fornituri. Dawn l-elementi ssuġġerew li s-swieq mhumiex jiffunzjonaw bl-aħjar 
mod u ġġustifikaw il-bidu ta’ stħarriġ skond l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 
1/2003 u l-użu ta’ l-istrumenti investigattivi disponibbli għall-Kummissjoni.
38. Fis-settur ta’ l-elettriku, l-istħarriġ jiffoka fuq il-mekkaniżmi tal-formazzjoni 
tal-prezzijiet fis-swieq tal-bejgħ ta’ l-elettriku bl-ingrossa, il-ġenerazzjoni u l-provvista 
ta’ l-elettriku, u l-fatturi li jiddeterminaw l-istrateġiji tal-bgħit u tat-tfigħ ta’ l-offerti tal-
ġeneraturi. Hemm attenzjoni speċjali ffokata fuq jekk il-ġeneraturi ta’ l-elettriku 
għandhomx saħħa sinifikanti fis-suq u jistgħux jinfluwenzaw il-prezzijiet bl-ingrossa ta’ 
l-elettriku. Huwa probabbli li l-analiżi ekonometrika tkun parti minn din il-valutazzjo-
ni. Barra minn hekk, ser jitqiesu mill-qrib il-barrieri għad-dħul u l-barrieri għall-fluss 
transkonfinali bħal dawk li jistgħu jinqalgħu minn ftehimiet ta’ provvista tul medda 
twila ta’ żmien f ’ċerti Stati Membri u r-reġimi legali u operattivi għall-interkonnetturi li 
jikkollegaw il-gradilji ta’ l-elettriku nazzjonali.
39. Fil-gass, l-istħarriġ jiffoka fuq il-kuntratti ta’ importazzjoni tul medda twila ta’ 
żmien, il-ftehimiet tat-tpartit u l-barrieri għall-flussi transkonfinali tal-gass. Ir-rekwiżiti 
ta’ l-ibbilanċjar għall-utenti tan-netwerk tal-gass u għall-ħażna tal-gass ser ikunu wkoll 

20 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru C(2005)�682 tat-�3 ta’ Ġunju 2005 li tagħti bidu għal stħarriġ 
fis-setturi tal-gass u ta’ l-elettriku skond l-Artikolu �7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru �/2003. Ara 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/decision_en.pdf

2� Ara http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/communication_
en.pdf

22 Komunikazzjoni lill-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa–Naħdmu flimkien għat-tkabbir ekonomiku u 
għall-impjiegi–Bidu ġdid għall-Istrateġija ta’ Liżbona, COM(2005) 24 tat-2.2.2005. Ara b’mod par-
tikolari l-paġni 8 u �9.
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investigati mill-qrib kif ukoll il-kuntratti ’il bogħod mis-sors tul medda twila ta’ żmien 
u l-effetti li jista’ jkollhom fuq l-ispejjeż tal-bidla u fuq id-dħul fis-suq.
40. L-istħarriġ dwar il-gass u l-elettriku jeżaminaw kwistjonijiet differenti 
minħabba li l-kompetizzjoni f ’dawn is-setturi tinsab fi stadji differenti ta’ l-iżvilupp u 
minħabba li għandhom strutturi tal-produzzjoni pjuttost differenti. Madankollu, il-
konnessjonijiet bejn dawn is-setturi ser jitqiesu. Tabilħaqq, il-gass huwa karburant pri-
marju dejjem aktar importanti għall-ġenerazzjoni ta’ l-elettriku u s-swieq tal-gass aktar 
kompetittivi jista’ jkollhom impatt ta’ ġid immedjat fis-swieq ta’ l-elettriku.
41. L-għan tad-DĠ għall-Kompetizzjoni huwa li jidentifika jekk il-ksur ta’ l-Ar-
tikoli 81, 82 u 86 KE huwiex responsabbli għall-funzjonament ħażin apparenti tas-swieq 
ta’ l-elettriku u tal-gass, f ’liema każ il-Kummissjoni tkun tista’ tieħu azzjoni korrettiva 
proattiva. Fuq il-bażi tal-fatti miġbura fl-istħarriġ u l-prijoritajiet konsegwenti għall-
infurzar, id-DĠ għall-Kompetizzjoni ser jieħu ħsieb il-każijiet skond l-Artikoli 81, 82 
jew 86 KE hekk kif jitfaċċaw. Huwa mistenni li r-riżultati ta’ l-istħarriġ huma wkoll ikol-
lhom rwol fil-valutazzjoni ta’ l-effettività tal-qafas leġiżlattiv korrenti fil-liberalizzazzjo-
ni tas-swieq tal-gass u ta’ l-elettriku.
42. Meta kien qed jipprepara l-istħarriġ, id-DĠ għall-Kompetizzjoni kkonsulta 
lill-assoċjazzjonijiet ta’ l-industrija, lill-gruppi tal-konsumaturi, lil servizzi oħrajn tal-
Kummissjoni (inkluż id-DĠ għat-Trasport u l-Enerġija), u lill-Awtoritajiet Nazzjonali 
tal-Kompetizzjoni (NCAs) u lill-Awtoritajiet Nazzjonali Regolatorji (NRAs – National 
Regulatory Authorities) u lir-rappreżentanti Ewropej tagħhom sabiex jiffoka l-istħarriġ 
u jiżgura l-effettività tiegħu. L-għan tad-DĠ għall-Kompetizzjoni huwa li tiġi żgurata 
t-trasparenza fil-proċess kollu. Il-Kummissjoni ppreżentat sett ta’ kwistjonijiet li 
jirriżultaw mill-ewwel analiżi tar-reazzjonijiet għal għadd ta’ fora u, b’mod partikolari, 
il-Kunsill ta’ l-Enerġija fl-1 ta’ Diċembru, fejn il-Kummissjoni rrapportat ukoll dwar l-
implimentazzjoni tal-pakkett leġiżlattiv għal-liberalizzazzjoni ta’ l-enerġija. It-tħassib 
ewlieni li identifika d-DĠ għall-Kompetizzjoni fid-Dokument tal-Kwistjonijiet23 tiegħu 
għandu x’jaqsam mal-livelli prevalenti tal-konċentrazzjoni, l-esklużjoni vertikali, in-
nuqqas ta’ integrazzjoni tas-suq, in-nuqqas ta’ trasparenza u l-mekkaniżmu tal-formaz-
zjoni tal-prezzijiet. Kmieni fl-2006, huwa mistenni li jiġi ppreżentat rapport preliminari, 
segwit minn konsultazzjoni pubblika intensiva dwar ir-rapport. Ir-rapport finali dwar 
l-istħarriġ fis-settur ta’ l-enerġija huwa mistenni għall-aħħar ta’ l-2006.
43. L-istħarriġ settorjali sostanzjalment isaħħaħ il-ħila tal-Kummissjoni li 
trawwem il-kompetizzjoni b’mod pro-attiv fis-setturi tal-gass u ta’ l-elettriku li ġew libe-
ralizzati dan l-aħħar, iżda fl-2005 kienu segwiti b’mod vigoruż l-attivitajiet ta’ infurzar 
f ’każijiet speċifiċi biex jiġi sostnut il-proċess ta’ liberalizzazzjoni.

23 Ara: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/energy/issues_paper�5��2005.
pdf



��

I – L-Antitrust – L-Artikoli 8�, 82 u 86 KE

Il-ftehimiet tal-provvista tal-gass tul medda twila ta’ żmien fis-swieq ’il bogħod mis-sors

44. Problema partikolari li qamet wara li s-settur tal-gass infetaħ għall-kompetiz-
zjoni fl-2005 hija l-esklużjoni possibbli tas-suq ’il bogħod mis-sors permezz ta’ kuntrat-
ti għall-provvista tal-gass tul medda twila ta’ żmien bejn il-fornituri tradizzjonali min-
naħa l-waħda u l-kumpaniji tad-distribuzzjoni u l-utenti industrijali u kummerċjali 
min-naħa l-oħra.
45. Il-kuntratti tul medda twila ta’ żmien ma jħallux lill-klijenti jaqilbu għal 
fornituri alternattivi li huma lesti li jipprovdu valur aħjar għall-flus. F’uħud mill-
każijiet, il-kuntratti li bħalissa huma fis-seħħ mhumiex mistennija jintemmu qabel 
ħafna snin u dawn il-klijenti għalhekk ma jistgħux jibbenefikaw mill-kompetizzjoni 
li qed tiżviluppa fis-settur. Barra minn hekk, hemm ekonomiji ta’ skala sinifikanti 
fis-suq tal-provvista tal-gass, minħabba pereżempju l-ispiża għolja ta’ l-ibbilanċjar 
u tal-flessibbiltà, li jonqsu f ’termini relattivi hekk kif jiżdiedu l-volumi tal-gass for-
nut. Għalhekk il-kuntratti tul medda twila ta’ żmien fis-suq ’il bogħod mis-sors tal-
gass jistgħu wkoll idewmu l-ħila tal-fornituri alternattivi li jibnu sehem biżżejjed 
mis-suq biex jikkompetu b’mod effettiv. Kuntratti tul medda twila ta’ żmien bħal 
dawn għalhekk jistgħu jeskludu s-swieq u jagħtu lok għal tħassib dwar il-kompetiz-
zjoni meta mhumiex indispensabbli biex jiġġeneraw benefiċċji kompensatorji għall-
konsumaturi.
46. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni u l-NCAs u l-NRAs iddiskutew il-kwistjoni tal-
kuntratti tul medda twila ta’ żmien ’il bogħod mis-sors fis-sotto-grupp dwar l-Enerġija 
tan-Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni (ECN) f ’żewġ okkażjonijiet. Il-Bundeskartel-
lamt ippubblika rapport dwar il-kwistjoni tal-kuntratti tul medda twila ta’ żmien fis-suq 
tal-provvista tal-gass lill-utilitajiet lokali (“Stadtwerke”) fil-Ġermanja. Imbagħad beda 
negozjati mal-15 l-akbar fornitur f ’dan is-suq biex jintroduċi limiti ċari fuq it-tul tal-
kuntratti tal-provvista tagħhom. Dawn in-negozjati fallew f ’Settembru, u l-Bundeskar-
tellamt ħabbar li kellu jniedi proċeduri formali ta’ projbizzjoni24. Id-DĠ għall-Kompe-
tizzjoni qed jinvestiga wkoll każ dwar il-kuntratti tul medda twila ta’ żmien tal-provvista 
tal-gass fis-suq Belġjan.

Il-każijiet dwar restrizzjonijiet territorjali

47. Matul l-2005, id-DĠ għall-Kompetizzjoni kompla l-isforzi tiegħu biex ikun 
żgurat li l-prattiki kummerċjali ta’ qabel il-liberalizzazzjoni fis-swieq ta’ l-enerġija ma 
jdgħajfux il-proċess ta’ liberalizzazzjoni. Dawn l-isforzi kienu ppremjati bit-tneħħija 
tar-restrizzjonijiet territorjali mill-kuntratti tal-provvista tal-gass li kkonkludiet il-Gaz-
prom ma’ għadd ta’ bejjiegħa bl-ingrossa importanti u storiċi fl-UE. Ir-restrizzjonijiet 
territorjali ma jħallux lill-importaturi tal-gass jesportaw il-gass lil Stati Membri oħrajn 
u/jew jillimitaw l-inċentivi tagħhom li jagħmlu dan, biex b’hekk jiffrustraw l-integraz-
zjoni tas-suq u l-kompetizzjoni bejn dawk li diġà qegħdin fih.

24 http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/entscheidungen/Kartellrecht/EntschKartell.shtml
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48. Fl-2003, id-DĠ għall-Kompetizzjoni kien żgura ruħu li l-Gazprom u l-kumpa-
nija Taljana taż-żejt u l-gass l-Eni Spa25 kellhom jabbandunaw prattiki bħal dawn. Fi 
Frar26, id-DĠ għall-Kompetizzjoni kiseb titjib għall-kuntratti tal-provvista tal-gass bejn 
il-bejjiegħ tal-gass bl-ingrossa mill-Awstrija l-OMV , li jopera bħalissa fis-suq, u l-pro-
duttur Russu tal-gass il-Gazprom. B’mod partikolari, l-OMV mhux ser tibqa’ mrażżna 
milli tbigħ mill-ġdid, barra mill-Awstrija, il-gass li tixtri mill-Gazprom, u l-Gazprom 
ser tkun ħielsa li tbigħ lil klijenti oħrajn fl-Awstrija mingħajr ma l-ewwel ikollha toffri 
l-gass lill-OMV (dak li jissejjaħ id-dritt ta’ l-ewwel rifjut). L-OMV qablet ukoll li tikkon-
tribwixxi biex tiżdied il-kapaċità tas-sistema tal-pajpijiet tat-TAG li ġġorr il-gass Russu, 
mill-Awstrija, lejn l-Italja. Dan ir-riżultat huwa simili għal dak li ntlaħaq fil-konfront ta’ 
l-ENI fl-2003. L-impenji li ngħataw huma identiċi fis-sustanza għal dawk li l-ENI tat 
lill-Kummissjoni, l-azzjonista l-oħra tas-sistema tal-pajpijiet tat-TAG, f ’Ottubru 2003. 
Fid-dawl ta’ dawn l-iżviluppi, kien deċiż li tingħalaq l-investigazzjoni.
49. F’Ġunju27, id-DĠ għall-Kompetizzjoni għalaq l-investigazzjoni tiegħu fil-kun-
tratti tal-provvista tal-gass bejn il-Gazprom u l-akbar kumpanija Ġermaniża tal-bejgħ 
bl-ingrossa E.on Ruhrgas AG, li hija parti mill-grupp E.ON, wara li kiseb it-tneħħija 
tar-restrizzjonijiet territorjali minn dawn il-kuntratti. Barra minn hekk, il-Gazprom 
mhux ser tibqa’ marbuta minn dispożizzjoni tal-“klijent l-aktar favorit” li qabel kienet 
inkluża f ’dawn il-kuntratti. Dawn il-klawżoli obbligaw lill-Gazprom toffri lir-Ruhrgas 
kondizzjonijiet simili għal dawk li offriet lill-kompetituri tar-Ruhrgas fis-suq tal-bejgħ 
bl-ingrossa fil-Ġermanja.
50. L-għeluq ta’ dawn iż-żewġ każijiet jimplika li l-każijiet kollha tal-Kummissjoni 
miftuħa fl-2001 dwar restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni fuq il-gass Russu (l-Awstrija, 
Franza, il-Ġermanja, l-Italja u l-Olanda) issa ngħalqu. L-investigazzjonijiet, li nfetħu 
wkoll fl-2001, ikomplu fejn jikkonċernaw importazzjonijiet mill-operaturi Taljani u 
Spanjoli tal-gass Alġerin.

Il-qafas regolatorju

51. Matul l-2005, il-qafas regolatorju għas-suq intern fl-elettriku u l-gass ġie 
żviluppat aktar. Fit-28 ta’ Settembru il-Kunsill u l-Parlament adottaw Regolament dwar 
il-kondizzjonijiet għall-aċċess minn parti terza għan-netwerk tat-trażmissjoni tal-gass 
naturali, li huwa mistenni li jtejjeb l-opportunitajiet għall-kummerċ transkonfinali 
minn dawk li jidħlu ġodda28. Kmieni fl-2006 ser tiġi adottata Direttiva dwar is-sigurtà 
tal-provvista u l-iżvilupp ta’ l-infrastruttura fl-elettriku29. Huwa mistenni li tipprovdi 

25 Il-punt 98 tat-2003 Competition Report (Ir-Rapport dwar il-Kompetizzjoni ta’ l-2003).
26 L-Istqarrija għall-Istampa IP/05/�95, tas-�7.2.2005.
27 L-Istqarrija għall-Istampa IP/05/7�0, ta’ l-�0.6.2005.
28 Ir-Regolament (KE) Nru �775/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Settembru 2005 

dwar il-kondizzjonijiet għall-aċċess għan-netwerks ta’ trasmissjoni tal-gass naturali (ĠU L 289, tat-
3.��.2005, p. �).

29 Id-Direttiva 89/2005/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-�8 ta’ Jannar 2006 dwar miżuri 
għas-salvagwardja tas-sigurtà fil-provvista ta’ l-elettriku u ta’ l-investiment fl-infrastruttura.
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qafas regolatorju ta’ min jista’ jistrieħ fuqu u li jwassal għal investimenti ġodda fil-
ġenerazzjoni u fl-infrastruttura ta’ l-elettriku.
52. Matul l-2005, il-Kummissjoni kompliet bl-isforzi tagħha biex tiżgura ruħha li 
l-Istati Membri jimplimentaw it-Tieni Direttivi dwar il-Gass30 u l-Elettriku31, li jikkostit-
wixxu s-sisien regolatorji tal-proċess ta’ liberalizzazzjoni tas-swieq ta’ l-enerġija. Sar 
progress sinifikanti. It-Tieni Direttivi dwar il-Gass u l-Elettriku obbligaw ukoll lill-
Kummissjoni li tirrapporta, sa l-aħħar ta’ l-2005, dwar il-progess li sar fil-ħolqien ta’ suq 
intern tal-gass u ta’ l-elettriku. Il-Kummissjoni ssottomettiet ir-rapport tagħha quddiem 
il-Kunsill ta’ l-Enerġija fl-1 ta’ Diċembru. Huwa koerenti ma’ l-analiżi tad-DĠ għall-
Kompetizzjoni fl-istħarriġ settorjali tiegħu, u jissuġġerixxi li jsiru reviżjonijiet li jirri-
gwardjaw il-pajjiżi qabel ma jkun deċiż fl-aħħar ta’ l-2006 dwar il-ħtieġa għat-tielet 
pakkett tal-liberalizzazzjoni.
53. Il-Qorti tal-Ġustizzja ċċarat ukoll uħud mill-aspetti importanti tal-qafas rego-
latorju meta, fis-7 ta’ Ġunju, tat is-sentenza tagħha fil-każ VEMW32. Għalkemm il-każ 
ikkonċerna b’mod speċifiku riservi tul medda twila ta’ żmien tal-kapaċitajiet ta’ l-inter-
konnetturi fl-Olanda, dan għandu implikazzjonijiet importanti għal ħafna riżervi storiċi 
tul medda twila tal-kapaċitajiet ta’ l-interkonnetturi li komplew jeżistu wara li daħlet 
fis-seħħ l-Ewwel Direttiva dwar l-Elettriku33.
54. Il-Qorti sabet li l-aċċess prijoritarju mogħti mil-leġiżlazzjoni u mir-regola-
ment Olandiż għall-kuntratti tal-provvista storiċi (23 % tal-kapaċità totali ta’ l-interkon-
netturi f ’dan il-każ partikolari) ikkostitwixxa diskriminazzjoni projbita mid-Direttiva 
dwar l-Elettriku ta’ l-1996, minħabba li l-Artikoli 7 u 16 ta’ din id-Direttiva jeħtieġu li 
l-utenti antiki u ġodda kollha tan-netwerk jiġu ttrattati ndaqs. Il-Qorti tadotta dan il-
metodu fuq il-bażi tar-raġunament illi kwalunkwe interpretazzjoni oħra għandha tir-
riskja li tqiegħed fil-periklu t-tranżizzjoni minn suq monopolistiku u kompartimenta-
lizzat għal wieħed miftuħ u kompetittiv. Il-Qorti qieset ukoll li l-Olanda setgħet talbet 
eżenzjoni skond id-Direttiva għall-kuntratti eżistenti, iżda naqset li tagħmel dan fiż-
żmien dovut.
55. Din is-sentenza tista’ tkun segwita minn aktar każijiet fil-qrati fuq livell naz-
zjonali u minn azzjoni mill-NRAs. Dwar l-infurzar ta’ l-anti-trust, is-sentenza twitti  
t-triq għall-possibbiltà ta’ kawżi istitwiti mid-DĠ għall-Kompetizzjoni minkejja li  
s-sentenza tal-Qorti ma indirizzatx kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni b’mod espliċitu.

30 Id-Direttiva 2003/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 rigward regoli 
komuni għas-suq intern fil-gass naturali u li tħassar id-Direttiva 98/30/KE (ĠU L �76, tal-�5.7.2003, 
p. 57).

3� Id-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern fil-qasam ta’ l-elettriku u li tħassar id-Direttiva 96/92/KE (ĠU L �76, tal-
�5.7.2003, p. 37).

32 Il-każ C-�7/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water and Others vs Directeur van de Dienst uitvoe-
ring en toezicht energie.

33 Id-Direttiva 96/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-�9 ta’ Diċembru �996 dwar ir-regoli 
komuni għas-suq intern ta’ l-elettriku (ĠU L 27, tat-30.�.�997, p. 20).
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56. Huwa probabbli li l-istħarriġ settorjali jipprovdi lid-DĠ għall-Kompetizzjoni 
bi stampa ġenerali tajba tal-kwistjonijiet fattwali li hemm madwar ir-riżervi tul medda 
twila ta’ żmien u dwar il-ħtieġa għal investigazzjonijiet ta’ segwitu.
57. Fl-aħħarnett, l-2005 ra wkoll il-bidu tal-kummerċ fid-drittijiet ta’ emissjoni 
tas-CO2

34. Għalkemm mhuwiex rilevanti biss għas-settur ta’ l-enerġija, l-effetti tiegħu 
possibbilment jinħassu bl-aktar mod ċar fis-swieq ta’ l-elettriku. Is-sistema kummerċjali 
ta’ l-emissjonijiet tidher li kellha effett fuq il-prezzijiet ta’ l-elettriku minħabba li l-
ġeneraturi ta’ l-elettriku parzjalment jaqsmu f ’fatturi jew f ’komponenti l-prezz tad-drit-
tijiet ta’ emissjoni fil-prezzijiet li jitolbu lill-konsumaturi finali. Ċerti konsumaturi ta’ l-
elettriku lmentaw li ż-żjidiet fil-prezzijiet ma kellhomx iseħħu għaliex, fil-parti l-kbira, 
id-drittijiet ta’ emissjoni kienu allokati mingħajr ħlas.

Repsol

58. Għalkemm matul l-2005 l-Kummissjoni tat prijorità lis-setturi tal-gass u ta’ l-
elettriku li kienu ġew liberalizzati ftit qabel, kompliet l-azzjoni kontra l-ksur f ’setturi 
oħrajn ta’ l-enerġija, bħad-distribuzzjoni tal-karburanti tal-muturi.
59. Fl-20 ta’ Ottubru 2004, il-Kummissjoni ppubblikat avviż35 skond l-Artikolu 
27(4) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 sabiex tittestja fis-suq l-impenji mressqa mir-
REPSOL C.P.P. (“REPSOL”) fit-tifsira ta’ l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 
1/2003. Is-suġġett ta’ l-investigazzjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 81 KE huwa 
l-użu tal-klawżoli ta’ esklużività għall-provvista tal-karburanti tal-muturi fil-kuntratti 
ta’ distribuzzjoni ffirmati mir-REPSOL, li waslu għall-esklużjoni tas-suq Spanjol għall-
bejgħ bl-ingrossa u bl-imnut tal-karburanti tal-muturi. Il-kuntratti kienu oriġinarjament 
innotifikati lill-Kummissjoni, iżda din in-notifika skadiet fl-1 ta’ Mejju 2004.
60. Fis-17 ta’ Ġunju 2004, intbagħtet valutazzjoni preliminari fit-tifsira ta’ l-Ar-
tikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 lir-REPSOL.
61. Din il-valutazzjoni preliminari tissuġġerixxi li l-aċċess għas-suq huwa diffiċli u 
li l-kuntratti tar-REPSOL jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-esklużjoni possibbli 
tas-suq minħabba li jorbtu parti kbira mis-suq mar-REPSOL u huma għal żmien twil 
(b’mod partikolari il-kuntratti ta’ “kirja” u ta’ “użufrutt”, fejn ir-REPSOL kellha dritt 
għall-proprjetà limitat biż-żmien, idumu għal 25 sa 40 sena).
62. L-impenji li offriet ir-REPSOL jagħtu lil għadd ta’ negozjanti li għandhom 
kuntratt ta’ “kirja” jew ta’ “użufrutt” (“kuntratt U/S”) dritt li jtemmu l-ftehim kmieni, bla 
ħsara għall-ħlas ta’ kumpens lir-REPSOL. Barra minn dan, ir-REPSOL m’għandhiex 
tikkonkludi kwalunkwe ftehim ġdid ma’ stazzjonijiet DODO36 itwal minn ħames snin; 

34 Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-�3 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi 
skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda 
d-Direttiva 96/6�/KE (ĠU L 275, tal-25.�0.2003, p. 32).

35 ĠU C 258, ta’ l-20.�0.2004, p. 7.
36 DODO = Distributor Owned, Distributor Operated. (Proprjetà tad-Distributur, Imħaddem mid-Distri-

butur).
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u sa l-aħħar ta’ l-2006, m’għandha tixtri l-ebda stazzjon ġdida DODO. L-implimentaz-
zjoni ta’ l-impenji proposti għandha tkun immonitorjata minn fiduċjarju maħtur mir-
REPSOL.
63. Wara r-riżultat tat-test fis-suq ta’ l-impenji proposti, ir-REPSOL ressqet im-
penji riveduti u l-Kummissjoni qed tipprevedi li tipproċedi għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni 
skond l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, li għandha tagħmel lil dawn l-
impenji riveduti jorbtu.

1.2. L-industriji bażiċi

Il-ftehim kummerċjali ALROSA – De Beers

64. Fit-3 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni ppubblikat avviż37 skond l-Artikolu 27(4) tar-
Regolament (KE) Nru 1/2003 sabiex tittestja fis-suq l-impenji38 mressqa minn ALROSA 
u De Beers fit-tifsira ta’ l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003. Is-suġġett ta’ 
l-investigazzjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikoli 81 KE u 82 KE u l-Artikoli 53 u 54 
ŻEE huwa ftehim kummerċjali bejn dawn iż-żewġ kumpaniji, fejn it-tnejn huma attivi 
fit-tħaffir għal u fil-provvista ta’ djamanti mhux irfinati. Il-ftehim kien oriġinarjament 
innotifikat lill-Kummissjoni, iżda din in-notifika skadiet fl-1 ta’ Mejju 2004.
65. Id-dikjarazzjonijiet ta’ l-oġġezzjonijiet li ġew indrizzati lill-kumpaniji f ’Jannar 
u f ’Lulju 2003 ikkostitwew il-valutazzjoni preliminari tal-Kummissjoni fit-tifsira ta’ l-
Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003.
66. Il-valutazzjoni preliminari tissuġġerixxi li De Beers għandu pożizzjoni domi-
nanti f ’suq dinji għad-djamanti mhux irfinati. Billi jidħol fil-ftehim kummerċjali ma’ 
ALROSA, l-akbar kompetitur tiegħu, De Beers għandu jikseb kontroll fuq sors sini-
fikanti ta’ provvista fis-suq tad-djamanti mhux irfinati u għandu jikseb aċċess għal firxa 
wiesgħa ta’ djamanti li kieku ma jkollux aċċess għalihom. Min-naħa waħda, dan għandu 
jelimina lil ALROSA bħala sors ta’ provvista fis-suq barra mir-Russja, u għandu jtejjeb 
is-saħħa fis-suq li diġà għandu De Beers bl-effett li jfixkel it-tkabbir jew iż-żamma tal-
kompetizzjoni f ’suq għad-djamanti mhux irfinati.
67. Il-valutazzjoni preliminari nnotat ukoll li skond il-ftehim kummerċjali, De 
Beers, l-akbar produttur tad-djamanti fid-dinja, kieku jaġixxi bħala distributur għal 
madwar nofs il-produzzjoni ta’ l-akbar kompetitur tiegħu. Minħabba l-fatt li l-kwanti-
tajiet ikkummerċjati jkunu sostanzjali u li l-ftehim sar bejn l-akbar żewġ intrapriżi attivi 
fil-kummerċ tad-djamanti mhux irfinati, il-kompetizzjoni fis-suq kieku tiddgħajjef 
b’mod sostanzjali minħabba l-ftehim kummerċjali.
68. L-impenji li offrew ALROSA u De Beers ipproponew li jnaqqsu ftit ftit il-valur 
tal-bejgħ tad-djamanti mhux irfinati bejniethom għal USD 700 miljun fl-2005, USD 
625 miljun fl-2006, USD 550 miljun fl-2007, USD 475 miljun fl-2008, USD 400 miljun 
fl-2009 u USD 275 miljun fl-2010 u lil hinn. Fejn għandhom x’jaqsmu l-iffissar tal-prez-

37 ĠU C �36, tat-3.6.2005, p. 32.
38 Ara: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_76.html#i38_38�
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zijiet, it-tqassim u l-valutazzjoni, ALROSA u De Beers għandhom jikkonkludu ftehim 
simili għall-ftehim kummerċjali. L-implimentazzjoni ta’ l-impenji proposti għandha 
tkun immonitorjata minn fiduċjarji maħtura minn ALROSA u De Beers, rispettiva-
ment.
69. Wara r-riżultat tat-test fis-suq ta’ l-impenji proposti, il-Kummissjoni qiegħda 
tikkunsidra li tipproċedi għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni skond l-Artikolu 9(1) tar-Regola-
ment (KE) Nru 1/2003, li għandha tagħmel lil dawn l-impenji riveduti jorbtu.

1.3. Il-kimiċi

70. Matul 2005 id-DĠ għall-Kompetizzjoni wettaq eżerċizzji ta’ “eżami selettiv tal-
kompetizzjoni” f ’relazzjoni ma’ għadd ta’ abbozzi ta’ testi leġiżlattivi fis-settur tal-kimiċi, 
bħar-reviżjoni ppjanata tad-Direttiva dwar il-Protezzjoni ta’ l-Impjanti 91/414/KEE39, li 
tirregola t-tqegħid fis-suq tal-prodotti tal-protezzjoni ta’ l-impjanti, u l-proposta tal-
Kummissjoni għal Regolament dwar ir-Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjo-
ni u r-Restrizzjoni tal-Kimiċi40 (REACH), li ser jipprovdi għar-reġistrazzjoni ta’ madwar 
30 000 kimika li diġà teżisti, kif ukoll għal kwalunkwe kimika futura.
71. L-analiżi tal-kompetizzjoni, li dejjem għaddejja minħabba l-emendi possibbli 
li għandhom isiru għat-test tal-proposti matul il-proċess leġiżlattiv, iffokat fuq li jkun 
żgurat li dawn it-testijiet leġiżlattivi u, b’mod partikolari, l-ispejjeż imposti fuq l-indus-
trija, ma jwasslux għal tgħawwiġ tal-kompetizzjoni.

1.4. Il-farmaċewtiċi

Il-kompetizzjoni ġenerika

72. Industrija farmaċewtika Ewropea kompetittiva hija minn ta’ quddiem fuq l-
aġenda tal-Kummissjoni, speċjalment minħabba l-Istrateġija ta’ Liżbona. Huwa meħtieġ 
li jkun żgurat li l-prodotti innovattivi jgawdu minn protezzjoni qawwi tal-proprjetà in-
tellettwali sabiex il-kumpaniji jkunu jistgħu jiġbru lura n-nefqa tagħhom għar-riċerka u 
l-iżvilupp (R&D – research and development) u jkunu ppremjati għall-isforzi innovattivi 
tagħhom. Iżda jekk il-kumpaniji jipprovaw itawlu din il-protezzjoni kontra l-liġi, 
jaħdem bħala diżinċentiv għall-innovazzjoni u jista’ jkun ksur serju tar-regoli tal-kom-
petizzjoni ta’ l-UE. Il-kompetizzjoni minn prodotti ġeneriċi, magħmulin minn pajjiżi 
terzi wara li jkun skada brevett, normalment tħeġġeġ aktar innovazzjoni fil-
farmaċewtiċi.
73. Fil-qafas tal-każ AstraZeneca (ara l-kaxxa 2 aktar ’l isfel) u b’mod parallel 
miegħu, id-DĠ għall-Kompetizzjoni sar konxju ta’ l-imġiba potenzjalment anti-kompe-
tittiva li għandha l-għan li teskludi jew iddewwem il-kompetizzjoni ġenerika. Dawn l-

39 Id-Direttiva tal-Kunsill 9�/4�4/KEE tal-�5 ta’ Lulju �99� li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti 
għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, tad-�9.8.�99�, p. �).

40 COM(2003) 644 finali.
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indikazzjonijiet irriżultaw f ’monitoraġġ intensifikat tal-kompetizzjoni fis-settur tal-
mediċini ġeneriċi.

Il-kummerċ parallel fil-farmaċewtiċi

74. Il-Kummissjoni tqis il-kummerċ parallel fil-prodotti farmaċewtiċi bħala mezz 
ta’ arbitraġġ bejn l-Istati Membri bi prezzijiet għoljin u dawk bi prezzijiet baxxi, li jikkon-
tribwixxi għall-ħolqien ta’ suq komuni fil-prodotti farmaċewtiċi. Il-qrati Ewropej kel-
lhom fehma dejqa ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 81 KE għal sistemi ta’ kwoti ta’ prov-
vista li jillimitaw jew jagħmlu impossibbli l-kummerċ bejn l-Istati Membri, minħabba li 
dawn is-sistemi jikkostitwixxu mġiba unilaterali min-naħa ta’ l-intrapriżi.
75. Is-sistemi ta’ kwoti ta’ provvista unilaterali madankollu jistgħu jinqabdu mill-
Artikolu 82 KE. Madanakollu, jridu jitqiesu l-ġustifikazzjonijiet oġġettivi possibbli għal 
sistemi bħal dawn.

kaxxa 2: astrazeneca: abbUż mIll-proĊedUrI tal-GVern  
FIs-settUr FarmaĊewtIkU

Fil-15 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni fejn immultat lill-AstraZeneca 
AB u lill-AstraZeneca Plc (AZ) EUR 60 miljun talli kisru l-Artikolu 82 KE u l-Ar-
tikolu 54 ŻEE billi użaw ħażin il-proċeduri pubbliċi u r-regolamenti f ’għadd ta’ sta-
ti ŻEE (Żona Ekonomika Ewropea) sabiex jeskludu d-ditti ġeneriċi u lil negozjanti 
paralleli milli jikkompetu kontra l-prodott kontra l-ulċeri ta’ l-AZ il-Losec1. Il-mul-
ta qieset li wħud mill-karatteristiċi ta’ l-abbużi – jiġifieri l-użi ħżiena tal-proċeduri 
tal-gvern – jistgħu jitqiesu bħala ġodda.

1. Is-suq rilevanti

Is-suq rilevanti jinkludi s-swieq nazzjonali għal dawk li jissejħu proton pump inhi-
bitors (PPIs) li jinbiegħu fuq riċetta tat-tabib u li jintużaw għall-mard relatat ma’ l-
aċidu gastro-intestinali (bħall-ulċeri). Il-Losec ta’ l-AZ kien l-ewwel PPI.

2. Id-dominanza ta’ l-AZ fis-swieq nazzjonali tal-PPI kkonċernati

Is-sejbiet tal-Kummissjoni dwar id-dominanza matul is-snin rilevanti fil-pajjiżi 
kkonċernati huma bbażati inter alia fuq l-ishma għolja mis-suq ta’ l-AZ u l-
pożizzjoni bħala sokkombenti fis-suq tal-PPI. Min jagħmel l-ewwel pass f ’suq 
farmaċewtiku ġeneralment ikun jista’ jikseb u jżomm prezzijiet ogħla minn dawk li 
jidħlu fis-suq wara. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tqis ukoll il-kwistjoni tax-xerrejja 
monopsony (jiġifieri, sitwazzjoni fejn hemm xerrej wieħed għall-prodott ta’ kumpa-
nija, fi kliem ieħor monopolju tax-xerrej) (jiġifieri, sistemi sanitarji nazzjonali) u 

� L-Istqarrija għall-Istampa IP/05/737, tal-�5.6.2005.
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r-regolamentazzjoni tal-prezzijiet. Tosserva li s-saħħa tan-negozjar tax-xerrejja mono- 
psony hija mnaqqsa b’mod konsiderevoli vis-à-vis kumpaniji li joffru prodotti ġodda 
ġenwinament innovattivi (bħal-Losec). Barra minn dan, ix-xerrejja monopsony 
mhumiex f ’pożizzjoni li jikkontrollaw id-dħul fis-suq.
3. L-użu ħażin tas-sistema regolatorja
L-ewwel abbuż ta’ l-AZ involva l-użu ħażin ta’ Regolament tal-Kunsill li ġie adottat 
fl-19922 fejn inħoloq ċertifikat supplimentari ta’ protezzjoni (SPC–supplementary 
protection certificate) li taħtu l-protezzjoni bażika tal-brevetti għall-prodotti 
farmaċewtiċi tista’ tiġi estiża. L-abbuż essenzjalment ikkonsista f ’konfigurazzjoni 
ta’ rappreżentazzjonijiet qarrieqa li għamlet l-AZ sa min-nofs ta’ l-1993 quddiem 
uffiċċji tal-brevetti f ’għadd ta’ pajjiżi taż-ŻEE b’rabta ma’ l-applikazzjonijiet tagħha 
għall-SPC ghall-omeprazole (is-sustanza attiva fil-prodott ta’ l-AZ il-Losec). 
Minħabba din l-informazzjoni qarrieqa, l-AZ kisbet protezzjoni żejda f ’diversi 
pajjiżi. Id-dħul ta’ verżjonijiet ġeneriċi irħas tal-Losec għalhekk ġie ttardjat, u dan 
fisser spejjeż għas-sistemi sanitarji u għall-konsumaturi.
Il-Kummissjoni sabet li l-użu ta’ proċeduri u regolamenti bħal dawn jista’ jkun 
abbużiv f ’ċirkostanzi speċifiċi, b’mod partikolari fejn l-awtoritajiet jew il-korpi li 
japplikaw proċeduri bħal dawn għandhom ftit jew xejn diskrezzjoni.
L-eżistenza tar-rimedji skond dispożizzjonjiet legali oħrajn ma tistax minnha nfisha 
teskludi l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 82 KE, anki jekk ikopru aspetti ta’ l-imġiba 
esklużjonarja. Fid-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni sabet li m’hemm l-ebda raġuni 
biex tiġi limitata l-applikabilità tal-liġi tal-kompetizzjoni f ’sitwazzjonijiet fejn 
imġiba bħal din ma tiksirx liġijiet oħrajn u fejn mhemm l-ebda rimedju ieħor.

4. L-użu ħażin tal-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni tad-drogi

It-tieni abbuż seħħ lejn l-aħħar tas-snin 1990 u kkonsista fit-talbiet ta’ l-AZ għad-
dereġistrazzjoni ta’ l-awtorizzazzjoni tas-suq tagħha għall-kapsuli tal-Losec fid-Da-
nimarka, fin-Norveġja u fl-Iżvezja f ’kuntest fejn il-kapsuli tal-Losec ġew irtirati 
mis-suq u l-pilloli MUPS tal-Losec ġew imnedija f ’dawk it-tliet pajjiżi.
Id-dereġistrazzjoni selettiva neħħiet l-awtorizzazzjoni ta’ referenza tas-suq (reference 
market authorisation) li d-ditti ġeneriċi u n-negozjanti paralleli diskutibilment kel-
lhom bżonn jistrieħu fuqha f ’dak iż-żmien biex jidħlu u/jew jibqgħu fis-suq.
Il-Kummissjoni sabet li permezz ta’ l-imġiba tagħha l-AZ ipprovat testendi, u par-
zjalment irnexxielha, testendi de facto l-protezzjoni mogħtija ferm aktar miż-żmien 
provdut fir-regoli applikabbli.
Dan it-tieni abbuż huwa wkoll ikkaratterizzat minn ħsieb esklużjonarju f ’kuntest 
regolatorju kkaratterizzat minn diskrezzjoni limitata, jew nieqsa għalkollox, min-

2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru �768/92 tat-�8 ta’ Ġunju �992 dwar il-ħolqien ta’ ċertifikat 
ta’ protezzjoni supplementari għal prodotti mediċinali (ĠU L �82, tat-2.7.�992, p. �).
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naħa ta’ l-awtoritajiet ikkonċernati. Il-kumpaniji dominanti għandhom responsab-
biltà speċjali biex jużaw jeddijiet speċifiċi, kemm jekk privati kif ukoll jekk pubbliċi, 
b’mod raġonevoli fejn għandu x’jaqsam l-aċċess għas-suq għal partijiet oħrajn.
Fid-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni osservat li l-atti waħdanija li jinvolvu t-tne-
dija, l-irtirar jew it-talbiet għad-dereġistrazzjoni normalment m’għandhomx jikko-
stitwixxu abbuż fihom infushom.

2. l-informazzjoni, il-mezzi ta’ komunikazzjoni u l-medja

2.1. Il-mezzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi u s-servizzi postali

Il-ħlasijiet tar-roaming tat-telefonija ċellulari

76. Dwar ir-roaming (jiġifieri l-ħlasijiet għall-użu ta’ telefowns ċellulari waqt l-
ivvjaġġar barra mill-pajjiż), fl-10 ta’ Frar il-Kummissjoni bagħtet dikjarazzjonijiet ta’ 
oġġezzjonijiet lill-operaturi tan-netwerk ċellulari Ġermaniż T-Mobile International AG 
& Co. KG (T-Mobile) u Vodafone D2 GmbH (Vodafone). L-oġġezzjonijiet għandhom 
x’jaqsmu mar-rati li kemm it-T-Mobile kif ukoll il-Vodafone talbu mingħand l-operatu-
ri tan-netwerk ċellulari barrani għar-roaming internazzjonali fuq livell ta’ bejgħ bl-in-
grossa (dawk li jissejħu Tariffi Bejn l-Operaturi – IOTs (Inter Operator Tariffs)). Il-
konklużjonijiet provviżorji ta’ l-investigazzjoni tal-Kummissjoni tat-T-Mobile kienu li 
t-T-Mobile abbużat mill-pożizzjoni dominanti tagħha fil-Ġermanja għall-provvista ta’ 
servizzi tar-roaming internazzjonali fuq livell ta’ bejgħ bl-ingrossa fuq in-netwerk tagħha 
stess mill-1997 sa mill-inqas l-aħħar ta’ l-2003, billi talbet prezzijiet inġusti u eċċessivi. 
Il-Kummissjoni laħqet l-istess konklużjonijiet provviżorji dwar it-tariffi li talbet il-Vo-
dafone għall-perjodu 2000 sa mill-inqas l-aħħar ta’ l-2003.

Is-servizzi tal-broadband

77. Dwar is-servizzi tal-broadband, fl-2004, il-Kummissjoni aċċettat impenji 
mingħand id-Deutsche Telekom AG (DT) biex ittemm l-imġiba, fil-forma ta’ “kompres-
sjoni tal-marġni” (margin squeeze) dwar l-aċċess maqsum tal-loop lokali (qsim tal-linji) 
fil-Ġermanja, li provviżorjament instab li kienet tammonta għal abbuż minn pożizzjoni 
dominanti41. Il-ftehim li rriżulta kien ibbażat fuq il-metodoloġija tal-kompressjoni tal-
marġni kif ġie stabbilit fid-deċiżjoni dwar id-Deutsche Telekom42. Wara li kienet ikkon-
sultata l-Awtorità Regolatorja Nazzjonali Ġermaniża (NRA) – il-Bundesnetzagentur 
(BNetzA) – il-Kummissjoni aċċettat il-ftehim u dan wassal għal tnaqqis sostanzjali fil-

4� Il-każ COMP/38.436 QSC; l-Istqarrija għall-Istampa IP/04/28�, ta’ l-�.3.2004.
42 Il-każijiet konġunti COMP/37.45�, 37.578 u 37.579 Deutsche Telekom (ĠU L 263, ta’ l-�4.�0.2003, p. 

9). Ara l-Istqarrija għall-Istampa IP/03/7�7, tal-2�.5.2003. Id-deċiżjoni qiegħda taħt appell quddiem 
is-CFI bħala l-każ T-27�/03 (ĠU C 264, ta’ l-�.��.2003, p. 29).
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ħlasijiet għall-qsim tal-linji. Sussegwentement, diversi kumpaniji bdew jiftħu networks 
sabiex jipprovdu servizzi broadband fuq il-bażi tal-qsim tal-linji. Madankollu, f ’ap-
plikazzjoni lill-BNetzA bid-data ta’ l-24 ta’ Mejju, id-DT ħabbret l-intenzjoni tagħha li 
terġa’ żżid il-ħlasijiet għall-qsim tal-linji. Wara li ġie vverifikat li dan kellu jwassal biex 
terġa’ sseħħ il-kompressjoni tal-marġni li saret qabel il-ftehim, is-servizzi tal-Kummis-
sjoni intervjenew u talbu lid-DT biex tikkonforma ma’ l-impenji tagħha. Sabiex ma 
tħallix lill-Kummissjoni tibda proċeduri formali, it-DT iffajljat applikazzjoni ġdida mal-
BNetzA fejn applikat għall-istess tariffi bħall-2004. Il-BNetzA – li s-servizzi tal-Kum-
missjoni kkooperaw mill-qrib magħha f ’dan il-każ – fl-aħħar approvat it-tariffi bl-in-
grossa li kienu aktar baxxi minn dawk li saret applikazzjoni għalihom, u aktar baxxi 
milli kienu meħtieġa biex id-DT tikkonforma ma’ l-impenji tagħha43. Il-Kummissjoni 
qed tistenna li l-kondizzjonijiet imtejba għall-provvista tas-servizzi tal-broadband per-
mezz tal-qsim tal-linji jinfluwenzaw il-kompetizzjoni b’mod pożittiv u jżidu l-penetraz-
zjoni tal-broadband fil-Ġermanja, li fl-aħħar mill-aħħar ser iżidu l-għażla tal-konsuma-
tur u jnaqqsu l-prezzijiet tal-konsumaturi.

L-istħarriġ settorjali tat-3G

78. F’Settembru, il-Kummissjoni kkonkludiet l-istħarriġ settorjali tagħha tas-si-
twazzjoni kompetittiva fis-suq għas-sistemi l-ġodda tal-komunikazzjoni ċellulari li 
jistgħu jittrażmettu kontenut awdjoviżivi (3G). Is-sejbiet ta’ l-istħarriġ settorjali kienu 
s-suġġett ta’ preżentazzjoni pubblika fis-27 ta’ Mejju u l-parteċipanti fis-suq kienu 
kkummentaw dwar is-sejbiet.
79. L-istħarriġ settorjali, li kien inizjattiva konġunta tal-Kummissjoni u l-Awtorità 
tas-Sorveljanza ta’ l-EFTA (l-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles) , sar fl-2004 
u fl-ewwel nofs ta’ l-2005 u nbeda għaliex il-Kummissjoni riedet tiżgura ruħha li l-kon-
tenut sportiv, li huwa kritiku għall-adozzjoni ta’ servizzi ċellulari ġodda, ma jinżammx 
lura minħabba mġiba anti-kompetittiva. Involviet reviżjoni komprensiva ta’ l-imġiba ta’ 
l-atturi kollha involuti fl-akkwist, fil-bejgħ mill-ġdid, u fl-esplojtazzjoni tad-drittijiet 
ċellulari għall-avvenimenti sportivi.
80. Madwar 230 organizzazzjoni rrispondew għall-kwestjonarji li ntbagħtu fl-
2004. Barra minn dan, meta ġiet riveduta d-data miġbura, id-DĠ għall-Kompetizzjoni 
analizza 50 sitwazzjoni ta’ każijiet fejn inqalgħu problemi dwar il-kompetizzjoni fiż-
żmien meta nbiegħu d-drittijiet tat-3G.
81. Ir-riżultati ta’ l-istħarriġ settorjali taw lill-Kummissjoni perspettiva ċara ta’ l-
iżviluppi tas-suq korrenti u xejriet tat-tqegħid fis-suq u ta’ l-esplojtazzjoni prevalenti tul 
il-katina tal-valur kollha tal-kontenut sportiv għall-pjattaformi ċellulari. Is-sejbiet ta’ l-

43 Ara l-Istqarrija għall-Istampa IP/05/�033, tat-3.8.2005. Raġuni waħda għaliex tnaqqsu aktar il-
ħlasijiet bl-ingrossa tal-qsim tal-linji hija li BNetzA bbażat it-test tal-kompressjoni tal-marġni ex ante 
tagħha fuq l-ispejjeż tad-DT (li kienu l-bażi għad-deċiżjoni dwar id-Deutsche Telekom) u fuq l-
ispejjeż (wisq probabbli ogħla) ta’ operatur effiċjenti. Għalhekk, tqiesu ż-żewġ possibbiltajiet li ġew 
stabbiliti fl-Avviż dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni għall-ftehim ta’ dħul dwar il-qa-
sam tat-telekomunikazzjonijiet (ĠU C 265, tat-22.8.�998, p. 2) biex jiġi stabbilit test tal-kompressjo-
ni tal-marġni.
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istħarriġ settorjali u l-azzjonijiet ta’ segwitu ġew deskritti f ’rapport li jiġbor fil-qosor il-
konklużjonijiet ta’ l-istħarriġ settorjali44.
82. Dan ir-rapport jenfasizza għadd ta’ prattiki kummerċjali potenzjalment anti-
kompetittivi, li nstabu matul l-istħarriġ settorjali, li jistgħu jillimitaw id-disponibbiltà 
tas-servizzi sportivi ċellulari innovattivi lill-konsumaturi. Ir-rapport jiffoka fuq erba’ 
oqsma ewlenin tat-tħassib dwar il-kompetizzjoni li ġew żvelati mill-istħarriġ.
• Ir-ragruppament: sitwazzjonijiet fejn operaturi b’saħħithom tal-medja jkunu xtraw 

id-drittijiet awdjoviżivi kollha għall-aqwa sport fi grupp sabiex jiżguraw l-esklużività 
fuq il-pjattaformi kollha bl-ebda skop ta’ esplojtazzjoni jew ta’ sotto-liċenzjar tad-
drittijiet tat-3G.

• Il-projbizzjonijiet: sitwazzjonijiet fejn kondizzjonijiet ristrettivi żżejjed (projbizzjo-
nijiet serji fuq il-ħin jew limitazzjonijiet mhux meħtieġa fuq it-tul tal-klipp) ikunu 
imposti fuq id-drittijiet taċ-ċellulari li jillimitaw id-disponibbiltà prattika tal-konte-
nut tat-3G.

• Il-bejgħ konġunt: sitwazzjonijiet fejn id-drittijiet tat-3G jibqgħu ma jiġux esplojtati, 
minħabba li l-organizzazzjonijiet tal-bejgħ kollettiv ma jirnexxilhomx ibigħu d-drit-
tijiet tat-3G tal-klabbs sportivi individwali.

• L-esklużività: l-attribuzzjoni esklużiva tad-drittijiet tat-3G f ’sitwazzjonijiet li jwasslu 
għall-monopolizzazzjoni ta’ l-aqwa kontenut minn operaturi b’saħħithom.

83. Ir-rapport stieden lill-parteċipanti fis-suq sabiex jirrivedu l-prattiki 
kummerċjali tagħhom, u biex maż-żmien jirrimedjaw għall-effetti possibbilment anti-
kompetittivi li jirriżultaw mill-prattiki kummerċjali tagħhom. Ir-rapport ħabbar ukoll li 
d-DĠ għall-Kompetizzjoni, flimkien ma’ l-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni 
(NCAs) ikkonċernati, ser jirrivedu s-sitwazzjonijiet ta’ każijiet potenzjalment dannużi 
b’dimensjoni nazzjonali li kienu identifikati matul l-istħarriġ settorjali.

Il-proċedura ta’ konsultazzjoni skond l-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas (2002/21/KE)

84. Taħt il-qafas regolatorju ta’ l-UE għan-netwerks u għas-servizzi tal-mezzi ta’ 
komunikazzjoni elettroniċi45, l-Awtoritajiet Nazzjonali Regolatorji (NRAs) huma obbli-
gati jiddefinixxu s-swieq tal-mezzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi rilevanti li huma xier-
qa għaċ-ċirkostanzi nazzjonali skond il-prinċipji tal-liġi tal-kompetizzjoni ta’ l-UE.
85. Wara l-proċedura ta’ l-analiżi tas-suq, l-NRAs għandhom jagħmlu aċċessibbli 
għall-Kummissjoni l-abbozzi tal-miżuri regolatorji kollha li jikkonċernaw id-definiz-
zjoni tas-swieq rilevanti, is-sejba jew in-nuqqas ta’ sejba ta’ saħħa sinifikanti fis-suq 
(SMP–significant market power) u r-rimedji regolatorji proposti, jekk hemm. Il-Kum-
missjoni tista’ jew toħroġ kummenti, li l-NRAs iridu jqisuhom bl-akbar mod possibbli, 
jew titlob lill-NRAs biex jirtiraw l-abbozz tal-miżura jekk id-definizzjoni tas-suq u/jew 

44 Disponibbli fuq http://ec.europa.eu/competition/inquiries/3g/index.html
45 Id-Direttiva 2002/2�/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar kwadru re-

golatorju komuni għan-networks ta’ komunikazzjonijiet u servizzi elettroniċi (Direttiva Kwadru)  
(ĠU L �08, ta’ l-24.4.2002, p. 33).
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id-determinazzjoni ta’ l-SMP hija inkompatibbli mal-liġi Komunitarja. Fl-2005, il-Kum-
missjoni rċeviet 201 notifika mill-NRAs (żjieda netta meta mqabbla mad-89 notifika 
fl-2004).
86. Fl-2005, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni waħda fejn talbet li jiġu rtirati l-
miżuri notifikati46. F’dak il-każ – li kien jikkonċerna t-tmiem tat-telefonati fuq linja fissa 
bl-ingrossa fil-Ġermanja – l-NRA kienet ipproponiet illi taħtar lid-Deutsche Telekom 
bħala operatur li għandu l-SMP fis-suq għall-provvista tas-servizzi bl-ingrossa tat-ter-
minazzjoni fuq in-netwerk tagħha stess. L-NRA kkonkludiet li l-53 operatur alternattiv 
tan-netwerks fissi fil-Ġermanja ma kellhomx SMP, minkejja l-pożizzjonijiet mono-
polistiċi tagħhom għall-provvista tas-servizzi tat-tmiem bl-ingrossa fuq in-netwerks 
rispettivi tagħhom, fid-dawl tal-qawwa tal-bejgħ kompensatorja tad-Deutsche Telekom. 
Il-Kummissjoni qieset, madankollu, li l-NRA ma kinitx ipprovdiet biżżejjed evidenza 
biex ikun appoġġjat l-argument tal-qawwa tal-bejgħ kompensatorja.
87. Barra minn hekk il-Kummissjoni vvalutat tliet notifiki li fihom l-NRA sabet li 
żewġ operaturi jew aktar kienu kollettivament dominanti f ’suq rilevanti. Fi tnejn minn 
dawn il-każijiet l-NRA rtirat in-notifika qabel ma l-Kummissjoni adottat deċiżjoni, fuq 
il-bażi tat-tħassib preliminari li esprimew is-servizzi tal-Kummissjoni47. Fit-tielet każ – 
li kkonċerna s-suq għall-aċċess ċellulari u l-ħolqien tat-telefonati bl-ingrossa fl-Irlanda 
–il-Kummissjoni ma oġġezzjonatx għas-sejba tad-dominanza kollettiva ta’ l-NRA.
88. Fl-aħħarnett, il-Kummissjoni aċċettat il-proposta ta’ l-NRA Franċiża biex 
tinkludi fis-suq rilevanti għat-telefonati b’vuċi fissa (fixed voice calls), dawk li jissejħu 
servizzi ta’ “voice over the internet protocol” (VoIP) (“telefonati fuq il-protokoll ta’ l-in-
ternet”) li jagħtu l-opportunità lill-klijenti li jagħmlu u jirċievu t-telefonati bl-istess mod 
bħas-servizzi tat-telefonija tradizzjonali48. L-NRA Franċiża għamlet distinzjoni bejn 
servizzi purament tal-VoIP ibbażati fuq l-Internet li jixbhu l-Messaġġi Istantanji u mez-
zi ta’ komunikazzjoni oħrajn peer-to-peer ibbażati fuq l-internet bħal Skype, u s-servizzi 
tal-VoIP li huma provduti minn operaturi tal-broadband alternattivi li investew fit-
tneħħija tar-raggruppament tal-loop lokali u fi prodotti oħrajn ta’ aċċess permezz tal-
broadband u għalhekk huma f ’pożizzjoni li joffru lill-klijenti tagħhom servizzi ta’ tele-
fonati (voice services) ta’ kwalità ogħla u li għandhom l-istess funzjonalità bħat-telefonija 
tradizzjonali.

Il-proċeduri ta’ ksur skond l-Artikolu 226 KE dwar id-Direttiva tal-Kompetizzjoni 
(2002/77/KE)

89. Minbarra u flimkien mar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE u mal-proċedura ta’ 
konsultazzjoni provduta fl-Artikolu 7 tad-Direttiva ta’ Qafas, il-proċeduri ta’ ksur skond 

46 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2005)�442 fil-każ DE/2005/0�44 hija disponibbli fuq: http://circa.
europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home

47 Il-każ UK/2004/0��� (fejn għandhom x’jaqsmu servizzi ta’ trażmissjoni ġestiti) u l-każ FR/2005/0�79; 
l-avviżi dwar l-irtirar huma disponibbli fuq: http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/ecctf/home

48 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-Każijiet FR/2005/22� sa FR/2005/0226, SG-Greffe (2005) 
D/205048.
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l-Artikolu 226 KE jintużaw mill-Kummissjoni biex ikun żgurat li l-Istati Membri (i) 
jittrasponu d-direttivi KE fil-liġi nazzjonali u (ii) jittrasponuhom b’mod korrett. Hija r-
responsabbiltà tad-DĠ għall-Kompetizzjoni li jimmonitorja l-konformità ta’ l-Istati 
Membri ma’ waħda mid-direttivi fil-Qafas regolatorju ta’ l-UE għall-mezzi ta’ komu-
nikazzjoni elettroniċi, jiġifieri dik li tissejjaħ Direttiva tal-Kompetizzjoni49. L-iskop tad-
Direttiva tal-Kompetizzjoni huwa l-ewwelnett li jiġi żgurat li l-Istati Membri ma jagħtu 
jew ma jżommu fis-seħħ l-ebda dritt esklużiv jew speċjali għall-provvista tan-netwerks 
tal-mezzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi u tas-servizzi tal-mezzi ta’ komunikazzjoni 
elettroniċi kontra l-Artikolu 86 KE, u għaldaqstant biex jiġi żgurat li ma’ l-UE kollha 
jipprevalu l-kondizzjonijiet kompetittivi tas-suq.
90. Il-Kummissjoni kompliet il-proċeduri ta’ ksur tagħha kontra dawk l-Istati Mem-
bri li damu ma adottaw il-miżuri meħtieġa skond il-liġi nazzjonali biex jikkonformaw 
mar-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kompetizzjoni. Matul l-2005, il-Kummissjoni għalqet il-
proċeduri pendenti kontra l-Belġju, l-Estonja u r-Repubblika Ċeka wara li dawn l-Istati 
Membri għarrfu lill-Kummissjoni bl-adozzjoni tal-miżuri nazzjonali. Min-naħa l-oħra, 
permezz tas-sentenza ta’ l-14 ta’ April il-Qorti tal-Ġustizzja sabet li l-Greċja kienet għadha 
ma adottatx il-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma mad-Direttiva tal-Kompetizzjoni50. 
B’mod simili, f ’sentenza tas-16 ta’ Ġunju l-Qorti tal-Ġustizzja kkonkludiet li l-Lussembur-
gu naqas milli jadotta l-miżuri meħtieġa biex jikkonforma ma’ din id-Direttiva51. Ma-
dankollu, fit-23 ta’ Ġunju l-Lussemburgu nnotifika miżuri lill-Kummissjoni li ser iġibu l-
leġiżlazzjoni tal-pajjiż skond id-Direttiva tal-Kompetizzjoni.
91. Fl-2004 inġibdet l-attenzjoni tal-Kummissjoni li fl-Iżvezja baqgħu fis-seħħ re-
golamenti li jobbligaw lix-xandara tat-televixin li jakkwistaw is-servizzi tax-xandir u 
tat-trażmissjoni terrestri esklużivament mill-kumpanija ta’ l-Istat Teracom AB. 
Għalhekk, il-Kummissjoni fetħet proċeduri ta’ ksur kontra l-Iżvezja52. Ir-risposta tal-
Gvern Żvediż għall-ittra tal-Kummissjoni ta’ avviż formali – dwar is-servizzi tax-xandir 
analogu – ma kien fiha l-ebda impenn ċar biex il-ksur jinġieb fi tmiem f ’terminu ta’ 
żmien raġonevoli. Għalhekk, fis-16 ta’ Marzu, il-Kummissjoni adottat opinjoni raġunata 
kontra l-Iżvezja skond l-Artikolu 226 KE. Il-Kummissjoni kkonkludiet li r-rekwiżit li 
x-xandara jridu jakkwistaw is-servizzi tax-xandir analogu esklużivament mit-Teracom 
huwa bi ksur tad-Direttiva tal-Kompetizzjoni. Aktar investigazzjoni fl-2005 wera li r-
regolament Żvediż dwar is-servizzi tax-xandir diġitali kellhom effetti simili. Ix-xandara 
li jixtiequ jqassmu l-programmazzjoni tagħhom permezz ta’ netwerk diġitali terrestri 
fl-Iżvezja huma obbligati jikkooperaw mat-Teracom għal ċerti aspetti ewlenin tal-katina 
tad-distribuzzjoni diġitali (bħall-inkorporazzjoni f ’sistema multipla). Il-Kummissjoni 

49 Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/77/KE tas-�6 ta’ Settembru 2002 dwar kompetizzjoni fis-swieq 
tan-networks u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettroniċi (ĠU L 249, tas-�7.9.2002, p. 2�). Id-DĠ 
għas-Soċjetà ta’ l-Informazzjoni huwa responsabbli għall-konformità ta’ l-Istati Membri mad-diret-
tivi l-oħra fil-qafas Regolatorju għall-mezzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi.

50 Il-każ C-299/04 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs ir-Repubblika Ellenika, sentenza ta’ l-�4 
ta’ April 2005.

5� Il-każ C-349/04 Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs il-Gran Dukat tal-Lussemburgu, sentenza 
tas-�6 ta’ Ġunju 2005.

52 Il-proċedura 2004/2�97 – Il-liberalizzazzjoni – L-Iżvezja – Il-Ksur tad-Direttiva 2002/77/KE.
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kkonkludiet li t-Teracom ingħatat de facto dritt speċjali jew esklużiv anki għas-servizzi 
tax-xandir diġitali li jikser id-Direttiva tal-Kompetizzjoni. Għalhekk il-Kummissjoni 
bagħtet ittra komplementari ta’ avviż formali lill-Gvern Żvediż fit-12 ta’ Ottubru.
92. Fl-istess jum, il-Kummissjoni bagħtet ittra ta’ avviż formali lill-Ungerija, fejn 
iddikjarat il-fehma tagħha li l-Att dwar il-Medja Ungeriż huwa inkompatibbli mad-Di-
rettiva tal-Kompetizzjoni. Billi jillimita d-drittijiet ta’ l-operaturi tat-televizjoni permezz 
tal-kejbil (cable-TV) li jipprovdu servizzi ta’ trażmissjoni ta’ xandir f ’territorju li ma ji-
stax jinkludi aktar minn terz tal-popolazzjoni, l-Att dwar il-Medja Ungeriż jirrestrinġi 
d-dritt li jiġu stabbiliti jew provduti networks jew servizzi ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni 
elettroniċi u jipprevjeni aktar konsolidazzjoni tas-suq tat-televixin permezz tal-kejbil. 
Jekk tiġi abolita r-restrizzjoni għandu jżid il-kompetizzjoni bejn l-operaturi tal-kejbil 
kif ukoll bejn l-operaturi tal-kejbil u operaturi li jużaw tipi oħrajn ta’ infrastruttura.

Is-servizzi postali

93. Il-politika tal-kompetizzjoni ta’ l-UE fis-settur postali tiġi applikata f ’kuntest 
ta’ liberalizzazzjoni li għadha mhux kompleta tas-swieq postali. Id-Direttiva Postali53 
tippermetti li, safejn huwa meħtieġ biex tiġi żgurata l-ħidma tas-servizz universali taħt 
kondizzjonijiet finanzjarjament ibbilanċjati, l-Istati Membri jistgħu jirriservaw ċerti 
servizzi postali għall-operaturi tas-servizzi postali universali, li għadhom jirrappreżentaw 
porzjon kbir tas-suq. Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2006, id-Direttiva Posta-
li teħtieġ li l-Kummissjoni tressaq proposti li jintroduċu, jekk ikun xieraq, il-liberaliz-
zazzjoni sħiħa tas-suq postali ta’ l-UE sa l-2009. Ċerti Stati Membri abolixxew il-mono-
polji tagħhom jew ħabbru pjanijiet biex jagħmlu dan qabel dik id-data.
94. Fuq dak l-isfond, fl-2005, il-Kummissjoni eżaminat l-abbozzi tal-liġijiet dwar 
is-servizzi postali f ’għadd ta’ Stati Membri. Il-Kummissjoni kienet tal-fehma illi l-ab-
bozz tal-liġi postali tar-Repubblika Ċeka kien fih dispożizzjonijiet li kellhom jestendu 
l-monopolju ta’ l-operatur sokkombenti lil hinn mill-ambitu tad-Direttiva Postali u 
għalhekk kellu jerġa’ jimmonopolizza suq li f ’dak l-Istat Membru qabel kien miftuħ 
għall-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni hija tal-fehma li fejn l-ambitu tad-drittijiet 
esklużivi ma jmurx lil hinn mis-servizzi postali li jistgħu jkunu riservati, kif inhu ddefi-
nit fid-Direttiva Postali, prima facie jistgħu jkunu ġġustifikati fid-dawl ta’ l-Artikolu 
86(2)54. Wara kuntatti informali bejn il-Kummissjoni u l-Gvern Ċek, il-liġi ġiet emenda-
ta b’mod li ma estendiex il-monopolju u ppermettiet li l-kompetizzjoni tiżviluppa aktar 
fis-suq ikkonċernat.

53 Id-Direttiva 97/67/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-�5 ta’ Diċembru �997 dwar regoli ko-
muni għall-iżvilupp tas-suq intern tas-servizzi postali tal-Komunità u t-titjib fil-kwalità tas-servizz 
(ĠU L �5, tal-2�.�.�998, p. 25); Id-Direttiva 2002/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-�0 ta’ 
Ġunju 2002 li temenda d-Direttiva 97/67/KE fir-rigward tal-ftuħ ulterjuri għal kompetizzjoni tas-
servizzi postali Komunitarji (ĠU L �76, tal-5.7.2002, p. 2�).

54 Avviż mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ regoli tal-kompetizzjoni għas-settur postali u dwar 
il-valutazzjoni ta’ ċerti miżuri Statali li jirrelataw mas-servizzi postali (ĠU C 39, tas-6.2.�998, p. 2, para. 
5.4).
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95. Barra minn dan, id-DĠ għall-Kompetizzjoni bħalissa qiegħed jinvestiga ċerti 
prattiki li jistgħu jxekklu l-kompetizzjoni fil-posta intra-Komunitarja transkonfinali, li 
fil-prinċipju kienet liberalizzata skond ir-regoli ta’ l-UE. Fil-parti l-kbira ta’ dawn il-
każijiet, l-imġiba allegatament abbużiva tirrelata ma’ prattiki li jinfluwenzaw il-pożizzjoni 
dominanti mis-suq tas-servizzi ta’ monopolju għas-swieq ta’ ħdejh li huma miftuħa 
għall-kompetizzjoni. Huwa probabbli li prattiki bħal dawn isiru dejjem aktar komuni 
hekk kif il-liberalizzazzjoni timxi ’l quddiem. Għalhekk, il-Kummissjoni u l-NCAs iridu 
jibqgħu attenti biex jiżguraw illi l-imġiba anti-kompetittiva ma tħassarx il-benefiċċji 
tal-proċess gradwali ta’ liberalizzazzjoni li ġie deċiż mill-Kunsill u mill-Parlament.

2.2. Il-medja

Il-Bundesliga Ġermaniża

96. Fid-19 ta’ Jannar, il-Kummissjoni adottat id-deċiżjoni dwar il-Bundesliga 
Ġermaniża55 – l-ewwel deċiżjoni ta’ impenn skond l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) 
Nru 1/2003. Id-deċiżjoni ddikjarat l-impenji tal-lig tal-futbol Ġermaniż dwar il-bejgħ 
konġunt u esklużiv tad-drittijiet tal-medja għal-logħbiet tal-futbol bħala li jorbtu legal-
ment u temmet il-proċeduri.
97. Bid-deċiżjoni dwar il-Bundesliga, il-Kummissjoni kkonfermat il-politika ta’ 
anti-trust tagħha fil-qasam tal-medja fejn għandhom x’jaqsmu l-bejgħ u l-akkwist tad-
drittijiet ta’ valur ta’ l-isport awdjoviżiv. Minħabba l-istruttura tas-settur tal-medja, fejn 
għadd limitat ta’ operaturi qed jinnegozjaw ammont żgħir ta’ drittijiet esklużivi ta’ valur 
ta’ l-isport awdjoviżiv, faċilment jinqala’ tħassib dwar il-kompetizzjoni f ’dan is-settur. 
Fuq in-naħa tal-provvista, ta’ spiss ikun hemm biss ftit fornituri tad-drittijiet ta’ l-aqwa 
sport. Il-konċentrazzjoni fuq in-naħa tal-provvista tiżdied permezz tal-bejgħ konġunt, 
jiġifieri l-ippuljar tad-drittijiet tal-klabbs u tat-tqegħid fis-suq minn entità waħda56. 
Hemm ukoll konċentrazzjoni sostanzjali fuq in-naħa ta’ min qed jixtri, li tista’ tagħti lok 
għal tħassib minħabba l-effetti potenzjali tagħha fuq l-aċċess għall-kontenut għall-ope-
raturi l-oħra fis-suq57.
98. Il-Kummissjoni għamlet valutazzjoni preliminari fit-18 ta’ Ġunju 2004 skond 
l-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 u li sar disponibbli għall-Assoċjazzjoni 
tal-Lig u d-DFB. Skond din il-valutazzjoni preliminari il-bejgħ konġunt u esklużiv tad-
drittijiet tal-medja mill-Liga-Fußballverband qajjem għadd ta’ tħassib dwar il-kompe-
tizzjoni. Il-klabbs tal-Bundesliga possibbilment ma tħallewx jittrattaw b’mod indipen-
denti max-xandara u/jew ma’ l-intermedjarji tad-drittijiet sportivi u b’mod partikolari 
milli jieħdu deċiżjonijiet kummerċjali indipendenti dwar il-prezz u l-kontenut tal-

55 COMP/37.2�4 – Il-bejgħ konġunt tad-drittijiet tal-medja lill-Bundesliga Ġermaniża. It-test sħiħ 
huwa ppubblikat fuq il-websajt tad-DĠ għall-Kompetizzjoni: http://ec.europa.eu/competition/an-
titrust/cases/decisions/372�4/en.pdf

56 Ara d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-UEFA Champions League (ĠU L 29�, tat-8.��.2003, p. 25), li 
jittratta l-kwistjoni tal-bejgħ konġunt.

57 Għadd ta’ deċiżjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-amalgamazzjonijiet ittrattaw din il-kwistjoni, 
pereżempju Newscorp/Telepiù, fil-każ COMP/M.2876 tat-2 ta’ April 2003.
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pakketti tad-drittijiet, biex b’hekk kienet eskluża l-kompetizzjoni bejn il-klabbs għall-
bejgħ tad-drittijiet. Barra minn hekk, ladarba l-aċċess għall-kontenut tal-futbol għandu 
rwol importanti għax-xandara u għall-operaturi tal-medja ġodda, li qed jikkompetu 
għad-dħul mir-reklami u għall-abbonamenti, il-bejgħ konġunt tad-drittijiet mil-Liga-
verband seta’ rriskja li jaffetwaw b’mod ħażin lis-swieq ’il bogħod mis-sors tat-televixin 
u tal-medja l-ġodda billi jillimitaw il-produzzjoni u jeskludu l-aċċess.
99. Biex jinsab rimedju għal dan it-tħassib dwar il-kompetizzjoni, il-Ligaverband 
offriet impenji li mmodifikaw b’mod sinifikanti l-politika tagħha ta’ bejgħ konġunt58. L-
impenji proposti ġew ittestjati fis-suq f ’avviż li kien ippubblikat skond l-Artikolu 27(4) 
tar-Regolament (KE) Nru 1/200359. Sabiex jiġi pprevenut ir-riskju ta’ effetti ta’ esklużjoni 
fis-swieq ’il bogħod mis-sors, id-drittijiet tal-medja kellhom jiġu offruti fi proċess kompe-
tittiv ta’ tfigħ ta’ offerti skond termini mhux diskriminatorji u trasparenti. Barra minn dan, 
filwaqt li ġiet rikonoxxuta l-ħtieġa għal ċertu grad ta’ esklużività biex jiġi protett il-valur 
tad-drittijiet sportivi, ir-riskju ta’ esklużjoni tas-suq tul medda twila ta’ żmien kien indiriz-
zat minn impenn biex ikun limitat it-terminu ta’ żmien tal-kuntratti tal-liċenzji vertikali 
esklużivi għal mhux aktar minn tliet staġuni. Terminu itwal ta’ żmien tal-kuntratti, skond 
il-valutazzjoni preliminari tal-Kummissjoni, kieku jirriskja li joħloq sitwazzjoni fejn xerrej 
li jirnexxi ikun jista’ jistabbilixxi pożizzjoni dominanti fis-suq, fejn inaqqas l-ambitu għal 
kompetizzjoni effettiva ex ante fil-kuntest ta’ sessjonijiet futuri ta’ tfigħ ta’ l-offerti.
100. Barra minn dan, sabiex firxa ta’ xerrejja potenzjalment interessati jitħallew 
jitfgħu offerta għad-drittijiet awdjoviżivi, il-Ligaverband intrabtet li l-ambitu ta’ l-
esklużività jiġi limitat billi d-drittijiet awdjoviżivi ma jibqgħux ragruppati u jitqassmu 
f ’għadd raġonevoli ta’ pakketti separati, li għandhom ikunu mfassla b’tali mod li operatur 
ikun jista’ jesplojta kull pakkett b’mod individwali. Il-bejgħ ta’ diversi pakketti sinifikanti 
għandu jagħti lil operaturi inqas b’saħħithom b’inqas mezzi finanzjarji l-possibbiltà li 
jitfgħu offerti għal drittijiet li jixirqu l-ħtiġiet tagħhom. Uħud mill-pakketti għandhom 
ikunu indikati għal swieq/pjattaformi speċjali: minħabba l-valur qawwi asimmetriku tad-
drittijiet għal pjattaformi ta’ distribuzzjoni differenti, l-aċċess għad-drittijiet sportivi jista’ 
jkun eskluż għall-operaturi tas-suq f ’ċerti pjattaformi tas-suq li qed jiżviluppaw; billi jkun 
hemm impenn li l-pakketti jkunu indikati għal ċerti pjattaformi ta’ distribuzzjoni, l-ope-
raturi tat-TV mingħajr ħlas u tat-TV bil-ħlas, l-operaturi taċ-ċellulari u l-Fornituri tas-
Servizz ta’ l-Internet għandhom jingħataw il-possibbiltà li jakkwistaw id-drittijiet.
101. Fl-aħħarnett, sabiex ikun limitat ir-riskju tar-restrizzjonijiet fuq il-produzzjo-
ni kkawżati mill-bejgħ kollettiv tad-drittijiet esklużivi, il-klabbs għandhom iżommu d-
dritt li jbigħu ċerti drittijiet b’mod individwali. Klawżola ta’ ritorn lura (fall-back clause) 
hija maħsuba biex tkun żgurata l-esplojtazzjoni massima tad-drittijiet u tkun evitata l-
preżenza ta’ drittijiet mhux użati, jiġifieri kwalunkwe dritt li l-Ligaverband ma jirnexxi-
lhiex tbigħ jew drittijiet li x-xerrejja ma jesplojtjawx b’mod sħiħ. Id-drittijiet mhux użati 
għandhom jirritornaw għand il-klabbs għal esplojtazzjoni individwali fuq bażi mhux 
esklużiva.

58 Il-MEMO 05/�6 fih sommarju komprensiv ta’ l-impenji u deskrizzjoni dettaljata tal-pakketti tad-drittijiet.
59 ĠU C 229, ta’ l-�4.9.2004, p. �5.
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102. Il-Kummissjoni aċċettat li stadju transitorju60 jiġi applikat għad-dħul fis-seħħ 
ta’ l-impenji biex jiġi żgurat li l-arranġamenti nġiebu skond ir-regoli tal-kompetizzjoni 
mingħajr ma tqiegħdet fil-periklu l-ħidma tal-lig tal-futbol Ġermaniż.
103. Id-deċiżjoni tiddikjara li tittratta biss mal-politika tal-bejgħ konġunt u esklużiv 
tal-Ligaverband fejn għandhom x’jaqsmu l-ewwel u t-tieni ligs tal-futbol professjonali 
Ġermaniż għall-irġiel u ma tkoprix kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni li jinqalgħu minn 
kuntratti ta’ liċenzji li ġew konklużi b’mod individwali. Għal dan l-iskop, id-deċiżjoni 
tenfasizza li mhumiex esklużi investigazzjonijiet futuri min-naħa tal-Kummissjoni, 
b’mod partikolari jekk xerrej wieħed jixtri aktar minn pakkett tad-drittijiet wieħed.
104. L-impenji li offriet il-Ligaverband itejbu b’mod sinifikanti l-aċessibilità tal-
kontenut għat-TV, għar-radju u b’mod partikolari għall-operaturi fis-swieq emerġenti 
tal-medja ġodda. Għalhekk jikkonformaw mal-politika tal-Kummissjoni fejn jiġi żgurat 
id-disponibbiltà massima tal-kontenut sabiex titrawwem l-innovazzjoni u jitnaqqsu t-
tendenzi għal konċentrazzjoni fis-swieq tal-medja filwaqt li jitqiesu b’mod sħiħ l-inte-
ressi ta’ l-ispettaturi.

Il-Lig tal-Premjer ta’ l-Assoċjazzjoni tal-Futbol�1

105. F’Novembru, il-Kummissjoni ħabbret li kienet irċeviet impenji mil-Lig tal-
Premjer ta’ l-FA (FAPL–FA Premier League) fejn għandu x’jaqsam it-tqegħid fis-suq 
konġunt tagħhom fir-Renju Unit tad-drittijiet tal-medja għal logħbiet tal-Futbol tal-Lig 
tal-Premjer. Dan isegwi dikjarazzjoni ta’ l-oġġezzjonijiet ta’ l-2002 u konsultazzjoni 
pubblika dwar l-ewwel sett ta’ impenji f ’April 2004. L-impenji għandhom japplikaw 
għall-bejgħ tad-drittijiet għall-istaġun tal-futbol ta’ l-2007 u wara. L-elementi ewlenin 
ta’ l-impenji huma li jinħolqu pakketti ta’ drittijiet tat-TV iżgħar u bbilanċjati b’mod 
aħjar, biex ikun żgurat li l-ebda xerrej waħdu ma jista’ jixtri l-pakketti kollha, u biex ikun 
żgurat li l-bejgħ ta’ dawk id-drittijiet isir b’mod ġust. Għal dan l-għan, l-FAPL impenjat 
ruħha li tagħti l-pakkketti lill-ogħla offerent waħdu għal kull pakkett, u li jkun żgurat li 
l-proċess ikun issorveljat minn Fiduċjarju tal-Monitoraġġ indipendenti. L-impenji 
jinkludu diversi elementi oħrajn li jneħħu r-restrizzjonijiet fuq il-produzzjoni għal di-
versi drittijiet differenti tal-medja. Fuq il-bażi ta’ dawn l-impenji, il-Kummissjoni tista’ 
tadotta deċiżjoni skond l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 fl-2006.

2.3. L-industriji ta’ l-informazzjoni, l-internet u elettronika 
 għall-konsumatur

Il-Microsoft

106. Fit-28 ta’ Lulju, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni dwar il-fiduċjarju tal-
monitoraġġ fil-każ tal-Microsoft62. L-Artikolu 7 tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-24 

60 Il-bidliet li huma relatati mat-televixin u (parzjalment) ma’ l-Internet ser jidħlu fis-seħħ fl-� ta’ Lulju 
2006. Il-bidliet l-oħra kollha applikaw mill-� ta’ Lulju 2004.

6� Il-każ COMP/38.�73; ara l-Istqarrija għall-Istampa IP/05/�44� tas-�7.��.2005.
62 C(2005) 2988 finali.
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ta’ Marzu 2004 fil-każ tal-Microsoft (id-“Deċiżjoni”) jipprevedi l-istabbiliment ta’ 
mekkaniżmu xieraq li jimmonitorja l-konformità tal-Microsoft mad-Deċiżjoni, inkluż 
fiduċjarju tal-monitoraġġ li għandu jkun indipendenti mill-Microsoft. Din hija waħda 
mill-okkażjonijiet rari fejn il-Kummissjoni użat fiduċjarju biex jimmonitorja l-konfor-
mità ma’ ordni ta’ waqfien u ebda tkomplija skond l-Artikolu 82 KE. Il-fiduċjarji jintużaw 
b’mod aktar frekwenti sabiex tkun immonitorjata l-konformità fil-każijiet ta’ amalga-
mazzjonijiet.
107. Ir-responsabbiltà primarja tal-fiduċjarju hija li jipprovdi parir espert lill-Kum-
missjoni dwar il-konformità mad-Deċiżjoni. B’mod partikolari, il-fiduċjarju ser jagħti 
parir lill-Kummissjoni dwar jekk (1) il-Microsoft tagħmilx l-informazzjoni dwar l-inte-
roperabilità disponibbli kemm b’mod sħiħ, preċiż u f ’waqtu, kif ukoll ma timponi l-
ebda restrizzjoni mhux raġonevoli jew diskriminatorja fuq l-aċċess għal, jew l-użu in-
formazzjoni bħal din u (ii) jekk il-verżjoni mhux raggruppata tas-sistema operattiva 
tal-kompjuters personali klijenta Windows (Windows client PC operating system) li l-
Microsoft tagħmel disponibbli skond id-deċiżjoni hija għalkollox funzjonanti u ma 
tinkludix il-Windows Media Player u jekk il-bejjiegħa tal-media player li jikkompetu 
għandhomx biżżejjed informazzjoni sabiex il-media player tagħhom ma jitqegħidx fi 
żvantaġġ fl-interoperazzjoni mas-sistema operattiva tal-kompjuters personali klijenta 
dominanti tal-Microsoft, meta mqabbla mal-Windows Media Player. Għal dan l-għan, 
il-fiduċjarju ser ikollu aċċess għall-kodiċi ta’ sors tas-sistemi operattivi tal-kompjuters 
personali u tas-servers tal-Microsoft. L-ispejjeż kollha li għandhom x’jaqsmu mal-ħatra 
u mar-remunerazzjoni tal-fiduċjarju jitħallsu mill-Microsoft. Il-fiduċjarju nħatar fl-4 ta’ 
Ottubru minn lista ta’ kandidati li ppreżentat il-Microsoft.
108. Wara r-rifjut ta’ l-applikazzjoni tal-Microsoft għal miżuri temporanji fit-22 ta’ 
Diċembru 2004, il-Kummissjoni fetħet id-diskussjonijiet mal-Microsoft dwar il-konfor-
mità tagħha mad-Deċiżjoni. Dwar ir-rimedju ta’ l-interoperabilità (l-Artikolu 5 tad-
Deċiżjoni), il-Kummissjoni ffokat fuq l-obbligu tal-Microsoft li tipprovdi informazzjoni 
kompleta u preċiża li għandha tippermetti lill-kompetituri tal-Microsoft jiżviluppaw 
prodotti tas-sistemi operattiva tas-servers tal-gruppi ta’ ħidma (work group server ope-
rating system products) li jinteroperaw mal-kompjuters personali u mas-servers tal-
Windows fuq bażi indaqs mal-prodotti tas-sistema operattiva tas-servers tal-Microsoft. 
Sabiex tikkonforma ma’ dan l-obbligu, il-Microsoft għamlet disponibbli deskrizzjoni 
teknika tas-softwer rilevanti (“protokolli”) użati fil-komunikazzjoni bejn il-PCs u s-ser-
vers tal-gruppi ta’ ħidma tal-Windows (id-“Dokumentazzjoni Teknika”).
109. Il-fiduċjarju, l-esperti tekniċi tal-Kummissjoni kif ukoll diversi partijiet terzi 
eżaminaw din id-Dokumentazzjoni Teknika. Kollha waslu għall-konklużjoni li naqset 
milli tipprovdi biżżejjed informazzjoni biex jinbnew prodotti tas-sistemi operattiva tas-
servers tal-gruppi ta’ ħidma kompetittivi u interoperabbli.
110. It-tieni kwistjoni fejn għandha x’taqsam il-konformità tal-Microsoft mar-ri-
medju ta’ l-interoperabilità, li l-Kummissjoni ddiskutiet b’mod estensiv mal-Microsoft 
fl-2005, tikkonċerna kemm huma raġonevoli l-kondizzjonijiet li timponi l-Microsoft 
fuq il-benefiċjarji tar-rimedju għall-aċċess għal u l-użu tad-Dokumentazzjoni Teknika. 
Għall-ewwel, il-Microsoft ipprovdiet sett ta’ ftehimiet li kienu jinkludu t-termini li kie-
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net biħsiebha timponi fuq l-intrapriżi interessati li jużaw id-Dokumentazzjoni Teknika. 
Wara d-diskussjonijiet mad-DĠ għall-Kompetizzjoni, il-Microsoft emendat dawn il-
ftehimiet diversi drabi. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni wettaq ukoll test fis-suq billi kkon-
sulta lill-intrapriżi interessati dwar il-proposti tal-Microsoft.
111. Fid-dawl tar-riżultati ta’ dak it-test fis-suq u fuq il-bażi ta’ l-opinjonijiet ta’ l-
esperti dwar id-Dokumentazzjoni Teknika, il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ proċeduri 
kontra l-Microsoft sabiex iġġegħelha tikkonforma ma’ l-obbligi tagħha li ġejjin mid-
Deċiżjoni. Għaldaqstant, fl-10 ta’ Novembru, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni skond 
l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (“id-Deċiżjoni ta’ l-Artikolu 24(1)”). 
Din id-Deċiżjoni hija l-ewwel pass f ’proċedura skond l-Artikolu 24 tar-Regolament. 
Permezz ta’ din id-deċiżjoni, kien impost ħlas ta’ penali perjodiku ta’ EUR 2 miljun 
kuljum fuq il-Microsoft sa mill-15 ta’ Diċembru fil-każ li ma kinitx se tikkonforma ma’ 
l-Artikolu 5(a) u (ċ) tad-Deċiżjoni, jiġifieri l-obbligi tagħha li: (i) tipprovdi informazzjo-
ni kompleta u preċiża dwar l-interoperabilità; u (ii) tagħmel dik l-informazzjoni dispo-
nibbli skond termini raġonevoli.
112. Fil-21 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni ħarġet dikjarazzjoni ta’ l-oġġezzjonijiet 
fil-proċedura skond l-Artikolu 24 dwar l-obbligu tal-Microsoft li tipprovdi informaz-
zjoni sħiħa u preċiża dwar l-interoperabilità. L-oġġezzjonijiet tal-Kummissjoni huma 
appoġġjati minn aktar rapporti tal-fiduċjarju fejn jikkonkludi li d-Dokumentazzjoni 
Teknika provduta mill-Microsoft b’reazzjoni għad-Deċiżjoni ta’ l-Artikolu 24(1) kienet 
għadha mhux kompleta u mhux preċiża.

3. Is-servizzi

3.1. Is-servizzi finanzjarji

113. Swieq effiċjenti tas-servizzi finanzjarji huma vitali sabiex jiġu żgurati l-flessib-
biltà u d-dinamiżmu fl-ekonomija Ewropea, jiżdiedu l-produttività, it-tkabbir u jinħolqu 
l-impjiegi. Il-politika tal-kompetizzjoni u l-politika tas-suq intern huma komplementa-
ri u jistgħu jgħinu biex jitwassal suq integrat u kompetittiv għas-servizzi finanzjarji kol-
lha. Il-Kummissjoni qed issaħħaħ il-kompetizzjoni fis-servizzi finanzjarji bl-użu mmi-
rat ta’ stħarriġ settorjali, każijiet individwali u żvilupp usa’ tal-politika tal-kompetizzjoni 
f ’dan il-qasam.

L-istħarriġ settorjali tas-servizzi finanzjarji

114. Fit-13 ta’ Ġunju, fuq il-bażi tas-setgħat tagħha skond l-Artikolu 17 tar-Regola-
ment (KE) Nru 1/2003, il-Kummissjoni nediet stħarriġ fis-settur tas-servizzi finanzjarji. 
Il-ġustifikazzjoni għall-istħarriġ settorjali kienet stabbilita f ’Komunikazzjoni mill-
Kummissarju għall-Kompetizzjoni, bi ftehim mal-Kummissarju għas-Suq Interni u s-
Servizzi63.

63 Ara: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/ 
communication_en.pdf
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115. L-istħarriġ jeżamina żewġ setturi sinifikanti tas-servizzi finanzjarji, is-servizzi 
bankarji bl-imnut u l-assigurazzjoni tal-kummerċ. Dan l-istħarriġ qed isir b’mod paral-
lel. Fis-servizzi bankarji bl-imnut, il-Kummissjoni qed teżamina l-qasam tal-kards tal-
ħlas u s-servizzi bankarji bl-imnut tal-qalba bħal kontijiet korrenti u l-finanzjament 
għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju64. Fil-kards tal-ħlas, l-istħarriġ jibni fuq l-għarfien 
tas-suq li l-Kummissjoni diġà żviluppat permezz tal-każijiet. Dwar is-servizzi bankarji 
bl-imnut tal-qalba, l-istħarriġ ser jesplora, fost affarijiet oħrajn, il-livelli baxxi ta’ l-integ-
razzjoni tas-suq, l-għażla effettiva min-naħa tad-domanda u l-barrieri għad-dħul fis-
suq.
116. L-istħarriġ fl-assigurazzjoni tal-kummerċ ser teżamina b’mod partikolari il-
grad ta’ kooperazzjoni fost l-assiguraturi u l-assoċjazzjonijiet ta’ l-assigurazzjoni f ’oq-
sma bħall-istabbiliment tal-kondizzjonijiet standard tal-polza65. Filwaqt li f ’bosta 
każijiet kooperazzjoni bħal din tista’ toħloq effiċjenzi, forom possibbilment mgħawġa ta’ 
kooperazzjoni li jistgħu jillimitaw il-potenzjal għan-naħa tad-domanda biex ikunu nne-
gozjati t-termini tal-kopertura u jistgħu wkoll jirrestrinġu l-kompetizzjoni u l-innovaz-
zjoni fis-suq.
117. L-analiżi ta’ l-istħarriġ settorjali ser tistrieħ l-aktar fuq data pprovduta mill-
parteċipanti fis-suq. Pereżempju, f ’Lulju, fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 18(1) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, il-Kummissjoni għamlet servej tal-kards tal-ħlas ibbażat 
fuq kampjun rappreżentattiv ta’ madwar 200 intrapriża ma’ l-UE kollha.

MasterCard Europe/International (ħlasijiet ta’ skambju multilaterali)

118. L-investigazzjoni tal-Kummissjoni fl-onorarji ta’ interskambji multilaterali 
(MIF) tal-MasterCard, li nbdiet fl-24 ta’ Settembru 2003, tkompliet matul l-2005 kollu. 
Wara li n-negozjanti kienu għarrfu lill-Kummissjoni li l-banek ma kellhomx daqstant 
ħeġġa li jiżvelaw il-livell tal-MIF, il-Visa u l-MasterCard ftehmu li jtejbu t-trasparenza 
billi jippubblikaw l-MIFs rispettivi tagħhom u l-kategoriji ta’ l-ispejjeż meqjusa biex jiġu 
stabbiliti dawn il-ħlasijiet fuq il-websajts rispettivi tagħhom66. Filwaqt li l-MasterCard 
abolixxiet ċerti regoli tan-netwerks67 u qablet li tintroduċi liċenzja ġdida għall-akkwist 
transkonfinali tal-kards ta’ debitu Maestro, ma ntlaħaq l-ebda kunsens dwar it-tħassib 
ewlieni tal-Kummissjoni, jiġifieri l-kompożizzjoni tal-MIF tal-MasterCard.

64 Ara: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/ 
decision_retailbanking_en.pdf

65 Ara: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/ 
decision_insurance_en.pdf

66 Ara rispettivament: http://www.visaeurope.com/aboutvisa/overview/fees/interchangefeelevels.
jsp u: http://www.mastercardintl.com/corporate/mif_information.html

67 Dik li tissejjaħ ir-Regola ta’ l-Ebda Ħlas Żejjed/Regola ta’ l-Ebda Diskriminazzjoni u r-Regola ta’ l-Ebda 
Akkwist Mingħajr Ħruġ; Ara l-Competition Policy Newsletter2005 (In-Newsletter tal-Politika tal-Kom-
petizzjoni 2005) Nru 2, p. 57.
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Il-kummerċ, l-ikklerjar u l-issetiljar tas-sigurtajiet

119. Swieq effiċjenti tal-kapital huma essenzjali biex jintlaħqu l-għanijiet ta’ l-
Istrateġija ta’ Liżbona ta’ tkabbir u impjiegi. Minħabba li l-kompetizzjoni tista’ tikkon-
tribwixxi biex tagħti spinta lill-effiċjenza, l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni 
għal dan is-settur teknikament kompless izda ekonomikament ferm sinifikanti, hija 
prijorità.
120. Il-Kummissjoni investigat ksur possibbli ta’ l-Artikolu 82 KE fil-kuntest tar-
reazzjoni tal-Euronext għall-kompetizzjoni mill-Borża ta’ Londra fil-kummerċ tas-si-
gurtajiet Olandiżi. Il-kwistjonijiet investigati kienu skontijiet possibbli u mġiba 
esklużjonarja. F’Ottubru id-DĠ għall-Kompetizzjoni ddeċieda ma jkomplix bl-investi-
gazzjoni għaliex, fi stadju preliminari, ma ġiet stabbilita l-ebda evidenza ta’ abbuż. 
Tabilħaqq, it-tnaqqis fil-prezzijiet tal-Euronext kien ta’ benefiċċju għall-utenti u l-
preżenza kontinwata tal-Borża ta’ Londra fis-suq Olandiż ta’ l-ishma donnha ma kinitx 
qed tħalli lill-Euronext milli tirritorna għal-livelli oriġinali tal-prezzijiet tagħha.
121. B’mod parallel, wara konsultazzjoni estensiva mas-suq, id-DĠ għall-Kompe-
tizzjoni ħareġ rapport ikkummissjonat mill-konsulenza London Economics dwar il-
kummerċ, l-ikklerjar u l-issetiljar tas-sigurtajiet, fuq kambji regolati fil-25 Stat Mem-
bru68. Dan jiddeskrivi l-infrastrutturi li jservu lil kull wieħed mis-swieq nazzjonali u 
jeżamina t-tendenzi fuq livell pan-Ewropew. Il-konklużjoni tiegħu li l-utenti għandhom 
ftit għażla jew l-ebda waħda dwar fejn isiru l-arranġamenti ta’ kklerjar u ssetiljar ġiegħlu 
lid-DĠ għall-Kompetizzjoni jiffoka l-aktar tiftix għall-fatti tiegħu fuq ir-relazzjonijiet 
ekonomiċi u legali bejn il-fornituri tas-servizzi u l-utenti differenti. L-għan ta’ dan ix-
xogħol li għaddej huwa li jkun iddeterminat jekk aktar kompetizzjoni f ’dawn is-swieq 
għandhiex iġġib benefiċċji lill-utent, b’mod partikolari f ’termini ta’ spejjeż aktar baxxi.

L-assigurazzjoni ta’ l-avjazzjoni

122. Wara investigazzjoni mill-Kummissjoni biex jiġi stabbilit jekk ċerti prattiki 
fl-industrija ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-avjazzjoni wara l-11 ta’ Settembru 2001 kisrux l-
Artikolu 81 KE, l-assiguraturi ewlenin ta’ l-avjazzjoni Ewropej impenjaw irwieħhom 
li jirriformaw il-prattiki tagħhom sabiex jagħtu spinta lil aktar kompetizzjoni u tras-
parenza69.
123. L-investigazzjoni kienet żvelat li l-istrutturi eżistenti għall-kooperazzjoni fost 
l-assiguraturi ta’ l-avjazzjoni kienu qed ifixklu s-suq milli jaħdem tajjeb daqskemm sup-
post, u li s-salvagwardji kontra l-koordinazzjoni eċċessiva fost l-assiguraturi setgħu jtej-
bu l-kompetizzjoni. Fid-dawl ta’ l-impenji mogħtija, l-investigazzjoni ngħalqet.
124. L-Assoċjazzjoni Internazzjonali tas-Sottoskrizzjoni ta’ Londra u l-Assoċjazzjoni 
tas-Suq tal-Lloyds huma partijiet għall-impenji, li jipprevedu inter alia, trasparenza ak-
bar fil-kumitati ewlenin ta’ l-industrija bbażati f ’Londra, inkluż il-kumitat li jistabbilixxi 
l-kliem standard għall-poloz u għall-klawżoli ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-avjazzjoni. Barra 

68 L-Istqarrija għall-Istampa IP/05/�032, tat-2.8.2005.
69 L-Istqarrija għall-Istampa IP/05/36�, tat-23.3.2005.
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minn dan, l-impenji jipprovdu li jekk tinqala’ kriżi mhux prevista minħabba gwerra jew 
minn terroriżmu, l-assiguraturi ser jillimitaw kwalukwe azzjoni koordinata għal dak li 
huwa indispensabbli biex jiġi żgurat li l-kapaċità tkompli tkun disponibbli u li żżomm 
l-effetti fuq il-kompetizzjoni għal minimu strett.

3.2. It-trasport

�.2.1. It-trasport bl-ajru

L-Austrian Airlines / SAS

125. Fl-1999 l-SAS u l-Austrian Airlines innotifikaw lill-Kummissjoni ftehim ta’ 
kooperazzjoni sabiex jiksbu eżenzjoni individwali. Skond il-ftehim il-partijiet ikkoope-
raw fuq ir-rotot kollha madwar id-dinja kollha, bl-aktar kooperazzjoni wiesgħa dwar 
ir-rotot bejn l-Awstrija u l-Pajjiżi Nordiċi. Wara diskussjonijiet mad-DĠ għall-Kompe-
tizzjoni, fl-2002 il-partijiet ikkonkludew “ftehim ta’ kooperazzjoni emendat”, li, iżda, 
xorta qajjem tħassib dwar il-kompetizzjoni għar-rotot Vjenna-Kopenħagen u Vjenna-
Stokkolma. Għalhekk, il-partijiet offrew pakkett ta’ impenji li b’mod speċjali jinkludi l-
aċċess għall-ħinijiet, ftehimiet dwar servizzi ta’ trasport bejn il-linji, aċċess għal prog-
rammi ta’ passiġġier frekwenti u l-iffriżar tal-frekwenzi tat-titjiriet. Fit-22 ta’ Settembru, 
il-Kummissjoni ppubblikat avviż70 skond l-Artikolu 27(4) tar-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1/2003 fejn ippubblikat sommarju konċiż tal-ftehim ta’ kooperazzjoni u l-
kontenut ewlieni ta’ l-impenji.

Il-politika dwar l-avjazzjoni internazzjonali – l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 
847/200471

126. Fil-15 ta’ Lulju u fit-23 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni adottat l-ewwel ħames 
deċiżjonijiet72 skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 847/2004 dwar in-negozjati u 
l-implimentazzjoni tal-ftehimijiet dwar is-servizzi ta’ l-ajru bejn l-Istati Membri u pajjiżi 
terzi. F’dawn id-deċiżjonijiet, il-Kummissjoni stabbiliet il-kriterji skond liema vvalutat 
il-ftehimiet li ġew innegozjati mill-Istati Membri bl-għan li tiġi awtorizzata jew le l-ap-
plikazzjoni provviżorja tagħhom jew il-konklużjoni tagħhom mill-Istati Membri. Skond 
il-ġurisprudenza stabbilita73, il-Kummissjoni ddikjarat ukoll, fid-deċiżjonijiet, li d-
diskrezzjoni tagħha skond id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 847/2004 ma 
tistax tħalliha tawtorizza riżultat li b’mod ieħor huwa kuntrarju għal-liġi ta’ l-UE.

70 ĠU C 233, tat-22.9.2005, p. �8.
7� Ir-Regolament (KE) Nru 847/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-29 ta’ April 2004 dwar 

in-negozjati u l-implimentazzjoni tal-ftehimiet dwar is-servizzi ta’ l-ajru bejn l-Istati Membri u pajjiżi 
terzi, (ĠU L �57, tat-30.4.2004, p. 7).

72 Id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni C(2005)2667 u C(2005)2668 tal-�5 ta’ Lulju 2005, id-Deċiżjonijiet 
tal-Kummissjoni C(2005)5736, C(2005)5737 u C(2005)5740 tat-23 ta’ Diċembru 2005.

73 Il-każ C-225/9� Matra vs il-Kummissjoni [�993] ECR I-3203, il-paragrafu 4�.
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127. Hija liġi stabbilita li l-Artikoli 81 u 82 KE, meta jinqraw flimkien ma’ l-Artikolu 
10 KE, jeħtieġu li l-Istati Membri ma jintroduċux jew ma jżommux fis-seħħ miżuri, anki 
ta’ natura leġiżlattiva jew regolatorja, li jistgħu jagħmlu ineffettivi r-regoli tal-kompetizzjo-
ni applikabbli għall-intrapriżi; dan ikun il-każ, il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat74 kieku Stat 
Membru kellu jeħtieġ jew jiffavorixxi l-adozzjoni ta’ ftehimiet, deċiżjonijiet jew prattiki 
miftiehma kuntrarji għall-Artikolu 81 KE jew jirrinforza l-effetti tagħhom. Proporzjon 
ġust ta’ ftehimiet bilaterali dwar is-servizzi ta’ l-ajru li ġew konklużi bejn l-Istati Membri u 
pajjiżi terzi jeħtieġu jew iħeġġu lit-trasportaturi bl-arju indikati skond dawn il-ftehimiet, 
biex jiftiehmu dwar jew jikkoordinaw it-tariffi u/jew il-kapaċità li joperaw.
128. Il-Kummissjoni argumentat fid-deċiżjonijiet tagħha skond ir-Regolament 
(KE) Nru 847/2004, li ftehimiet dwar is-servizzi ta’ l-ajru bħal dawn jiksru l-Artikoli 10 
u 81 KE meta jinqaraw flimkien. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ħalliet lill-Istati Membri 
japplikaw provviżorjament jew jikkonkludu tali ftehimiet inter alia sakemm id-
dispożizzjonijiet li jiskru l-Artikoli 10 u 81 KE jinġiebu skond il-liġi ta’ l-UE fi żmien 
12-il xahar mid-data tan-notifika tad-deċiżjonijiet.
129. Il-ħames deċiżjonijiet li adottat il-Kummissjoni skond ir-Regolament (KE) 
Nru 847/2004 awtorizzaw il-konklużjoni jew l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehimiet 
dwar is-servizzi ta’ l-ajru li nnegozjaw l-Istati Membri ma’ pajjiżi terzi inter alia sakemm 
tinstab soluzzjoni għall-ksur ta’ l-Artikoli 10 u 81 KE f ’45 każ.

In-negozjati dwar Żona ta’ Avjazzjoni Miftuħa ta’ l-UE u ta’ l-Istati Uniti

130. Fit-18 ta’ Novembru, il-Kummissjoni ffinalizzat l-abbozz tat-test ta’ ftehim 
ġdid ma’ l-Istati Uniti li ser jissostitwixxi l-ftehimiet bilaterali eżistenti li ġew konklużi 
mill-Istati Membri. L-approvazzjoni finali ta’ dan il-ftehim ta’ l-ewwel stadju mill-Kun-
sill tat-Trasport hija marbuta mar-riżultat ta’ proċess ta’ tfassil tar-regoli li nbeda mid-
Dipartiment tat-Trasport ta’ l-Istati Uniti biex jitwessgħu l-opportunitajiet għaċ-ċittadini 
barranin ħalli jinvestu u jipparteċipaw fil-ġestjoni tat-trasportaturi ta’ l-Istati Uniti. Il-
ftehim, jekk jiġi approvat, għandu jawtorizza lil kull linja ta’ l-ajru ta’ l-Istati Uniti u ta’ 
l-UE ttir bejn kull belt fl-Unjoni Ewropea u kull belt fl-Istati Uniti; topera mingħajr res-
trizzjonijiet fuq in-numru ta’ titjiriet, l-inġenji ta’ l-ajru użati, jew ir-rotot magħżula, 
inklużi drittijiet mingħajr limitu li jsiru titjiriet lil hinn mil-UE u mill-Istati Uniti għal 
punti f ’pajjiżi terzi; li jiġu ffissati nollijiet b’mod ħieles skond id-domanda tas-suq; u li 
jidħlu f ’arranġamenti ta’ kooperazzjoni ma’ linji ta’ l-ajru oħrajn, inkluż qsim tal-
kodiċijiet u l-kiri. Dan il-ftehim ser joħloq qafas ta’ kooperazzjoni ġdid bejn il-Kummis-
sjoni u d-Dipartiment tat-Trasport ta’ l-Istati Uniti fl-oqsma tal-liġi u tal-politika tal-
kompetizzjoni fil-qasam tat-trasport bl-ajru. Ara wkoll it-Taqsima dwar l-Attivitajiet 
Internazzjonali, il-parti IV.B.2. aktar ’l isfel, għad-dettalji.

74 Il-każ 267/86 Pascal Van Eycke vs ASPA NV, [�988] ECR 4769, il-paragrafu �6.
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�.2.2. It-trasport intern

131. Fl-20 ta’ Lulju, il-Kummissjoni ressqet proposta riveduta dwar ir-rekwiżiti tas-
servizz pubbliku u l-kuntratti fit-trasport tal-passiġġieri fuq it-toroq, fuq il-ferroviji u 
fuq il-passaġġi ta’ l-ilma interni 75. Il-proposti preċedenti kienu ġew introdotti fl-2000 u 
fl-2002, iżda ma rċevewx l-approvazzjoni meħtieġa mill-Parlament Ewropew u mill-
Kunsill. Il-proposta tintroduċi r-rekwiżit għall-kuntratti tas-servizz pubbliku dwar il-
provvista tat-trasport tal-passiġġieri bejn l-awtoritajiet u l-operaturi, biex b’hekk ir-ro-
tot tas-servizz pubbliku jiġu soġġetti għal ċerti regoli, bħat-trasparenza tal-parametri 
għall-għotja ta’ kumpens għall-Obbligi tas-Servizzi Pubbliċi, l-ekwivalenza ta’ l-ispejjeż 
u ċerti rekwiżiti tal-pubblikazzjoni. Tintroduċi wkoll obbligu ta’ sejħa għall-offerti għar-
rotot reġjonali tal-karozzi tal-linja, u għar-rotot lokali tal-karozzi tal-linja u tal-ferroviji, 
sakemm ma jitħaddmux minn operatur intern (jiġifieri operatur ikkontrollat mill-awto-
rità lokali jew reġjonali).

3.3. In-negozji tad-distribuzzjoni u servizzi oħrajn

�.�.1. Il-professjonijiet

Daħla

132. Ix-xogħol tal-Kummissjoni fis-settur tas-servizzi professjonali kompla bil-
pubblikazzjoni ta’ l-ewwel rapport ta’ segwitu għar-Rapport ta’ l-2004 ‘Il-Kompetizzjoni 
fis-Servizzi Professjonali’76. Ir-Rapport ta’ l-2004 analizza l-ambitu għar-riforma jew 
għall-modernizzazzjoni ta’ regoli professjonali speċifiċi. Huwa għamel użu mir-riżultati 
ta’ eżerċizzju estensiv ta’ valutazzjoni li għamel id-DĠ għall-Kompetizzjoni tar-regola-
mentazzjoni ta’ l-Istati Membri f ’dan is-settur, fejn iffoka fuq sitt professjonijiet – l-
avukati, in-nutara, l-inġiniera, l-arkitetti, l-ispiżjara u l-akkawtants (inkluża l-professjo-
ni qariba tal-konsulenti fiskali) – u analizza fid-dettall ħames restrizzjonijiet ewlenin 
fuq il-kompetizzjoni (i) il-prezzijiet iffissati, (ii) il-prezzijiet irrakkomandati, (iii) ir-re-
golamenti dwar ir-reklamar, (iv) ir-rekwiżiti għad-dħul u d-drittijiet riservati, u (v) ir-
regolamenti li jiggvernaw l-istruttura kummerċjali u l-prattiki multidixxiplinarji.
133. Din ir-riċerka kkonkludiet li s-settur tas-servizzi professjonali kien ikkaratte-
rizzat minn regoli ristrettivi – li wħud minnhom imorru lura b’ħafna snin–li kienu qed 
jinibixxu l-kompetizzjoni mingħajr bżonn u jagħmlu dannu lill-utenti tas-servizzi pro-
fessjonali – speċjalment il-konsumaturi. Eżempji jinkludu regolamenti antiwkati għall-
iffissar tal-prezzjijiet, projbizzjonijiet formali tar-reklami u projbizzjonijiet formali fuq 

75 Din il-proposta għandha l-għan li tissostitwixxi r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru ��9�/69 tas-26 
ta’ Ġunju �969 dwar azzjoni mill-Istati Membri dwar l-obbligi inerenti fil-kunċett ta’ servizz pubbliku 
fit-trasport bil-ferrovija, bit-triq u bil-passaġġi fuq l-ilma interni (ĠU L �56, tat-28.6.�969, p. �).

76 Ir-Rapport huwa disponibbli fuq: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 
52004DC0083:EN:NOT (Dan kien supplimentat mill-Eżerċizzju ta’ Valutazzjoni dwar ir-Regolamentazzjoni 
tas-Servizzi Professjonali fl-għaxar Stati Membri l-ġodda, li ġie ppubblikat f’Novembru 2004 li huwa 
disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/competition/liberalization/conference/overview_of_regulation_
in_the_eu_professions.pdf ).



�7

I – L-Antitrust – L-Artikoli 8�, 82 u 86 KE

il-kooperazzjoni bejn il-professjonijiet. Ir-Rapport ta’ l-2004 ħeġġeġ lil dawk kollha in-
voluti biex jagħmlu sforz konġunt ħalli jirriformaw jew jeliminaw dawk ir-regoli li mhu-
miex ġustifikati. L-awtoritajiet regolatorji fl-Istati Membri u l-korpi professjonali kienu 
mistiedna biex jirrivedu b’mod volontarju r-regoli eżistenti filwaqt li jqisu jekk dawk 
ir-regoli humiex meħtieġa għall-interess pubbliku, jekk humiex proporzjonati u 
ġustifikati, u jekk humiex meħtieġa għall-prattika tajba tal-professjoni. Ir-Rapport 
wiegħed li jirrapporta dwar il-progress fl-2005.

Ir-Rapport ta’ l-2005 ‘Is-Servizzi Professjonali – Ambitu għal aktar riforma’

134. Ir-rapport ta’ segwitu kien pubblikat fil-5 ta’ Settembru. Huwa jikkonsisti 
f ’żewġ dokumenti separati. L-ewwel huwa Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ‘Is-Ser-
vizzi Professjonali – Ambitu għal aktar riforma’ 77, u t-tieni, anness mal-Komunikazzjo-
ni, huwa dokument ta’ ħidma ta’ l-istaff tal-Kummissjoni, intitolat ‘Il-Progress mill-Ista-
ti Membri fir-reviżjoni u fl-eliminazzjoni ta’ restrizzjonijiet mhux iġġustifikati fuq 
il-Kompetizzjoni fil-qasam tas-Servizzi Professjonali’.
135. Il-Komunikazzjoni tagħti deskrizzjoni qasira tal-progress li għamlu l-Istati 
Membri individwali fir-reviżjoni u fit-tneħħija ta’ restrizzjonijiet regolatorji mhux 
iġġustifikati minn meta nħareġ ir-Rapport ta’ l-2004. Tipprovdi wkoll dettalji ta’ l-azzjo-
ni ta’ infurzar f ’dan is-settur minn awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u mill-
Kummissjoni. Hija tiġbed konklużjonijiet dwar ir-ritmu tar-riforma u tipproponi triq ’il 
quddiem. Id-dokument ta’ ħidma ta’ l-istaff tal-Kummissjoni huwa l-bażi tal-komu-
nikazzjoni u jipprovdi analiżi dettaljata ta’ l-informazzjoni miġbura mingħand l-Istati 
Membri dwar ir-riformi li saru. Jipprovdi kritika tal-ġustifikazzjonijiet li ressqu l-Istati 
Membri talli komplew iżommu regoli ristrettivi, u jenfasizza l-aħjar prattika.
136. Ir-rapport jipprova jipprovdi analiżi bilanċjata tal-progress li sar billi jqabbel l-
attività ta’ riforma li rrapportaw l-Istati Membri tul it-18-il xahar imgħoddija mal-livelli 
tar-regolamentazzjoni eżistenti. L-għan huwa li l-attività rrapportata titqies fil-kuntest tal-
livell tar-regolamentazzjoni eżistenti. Dan huwa importanti ladarba l-Istati Membri kollha 
qed jibdew minn punti differenti; uħud għandhom livelli ta’ regolamentazzjoni relativa-
ment baxxi, filwaqt li f ’oħrajn il-professjonijiet huma rregolati b’mod aktar iebes.
137. Ir-rapport isib stampa mħallta f ’termini ta’ attività ta’ riforma matul l-2004/05. 
Ftit pajjiżi qed jagħmlu progress tajjeb filwaqt li f ’oħrajn il-proċess ta’ riforma għad irid 
jinbeda.
138. L-analiżi tal-Kummissjoni tissuġġerixxi li fil-parti l-kbira ta’ l-Istati Membri 
l-progress qed jiġi mxekkel minn diversi fatturi, inkluż nuqqas ta’ appoġġ politiku naz-
zjonali u ftit xewqa għal riforma mill-professjonijiet stess.
139. Ir-rapport jinnota li l-maġġoranza ta’ l-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetiz-
zjoni (NCAs), flimkien mal-Kummissjoni, issa qed jinvolvu rwieħhom b’mod attiv fil-
promozzjoni tal-bidla. Qed issir firxa ta’ xogħol, inklużi diskussjonijiet bilaterali ma’ l-

77 Ir-rapport ta’ segwitu huwa disponibbli fuq: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? 
uri= CELEX:52005DC0405:EN:NOT
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Awtoritajiet Nazzjonali Regolatorji (NRAs) u mal-korpi professjonali, eżerċizzji ta’ 
valutazzjoni u studji settorjali. L-NCAs qed japplikaw ukoll b’mod attiv ir-regoli tal-
kompetizzjoni ta’ l-UE għall-każijiet fil-pajjiżi tagħhom. Ġie rrapportat li nfetħu ħdax-il 
każ fis-sitt professjonijiet magħżula għall-istudju sa minn Frar 2004.
140. Sabiex tiġi imbuttata r-riforma r-rapport jissuġġerixxi li l-kwistjoni li r-regoli 
li jaffettwaw il-professjonijiet jiġu modernizzati għandha tinbena fil-Programmi Naz-
zjonali ta’ Riforma għall-implimentazzjoni ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona. Ir-rapport iħalli 
miftuħa l-possibbiltà li l-Kummissjoni tieħu azzjoni ta’ infurzar addizzjonali billi 
jintużaw ir-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE, inkluż l-użu possibbli ta’ l-Artikolu 86 KE 
fejn ikun xieraq.

�.�.2. Il-ġestjoni ta’ l-iskart

141. Fl-2003, id-DĠ għall-Kompetizzjoni ddeċieda li jidħol fi proċess ta’ djalogu 
komprensiv ma’ l-NCAs biex ikunu identifikati kwistjonijiet ewlenin tal-kompetizzjoni 
fil-qasam tas-sistemi tal-ġestjoni ta’ l-iskart u biex tkun żgurata politika tal-kompetiz-
zjoni koereti min-naħa tal-Kummissjoni u ta’ l-NCAs f ’dan il-qasam. B’mod partikolari, 
id-diskussjonijiet kienu jikkonċernaw tliet tipi ta’ skart li jiġu trattati mid-Direttivi KE 
korrispondenti, jiġifieri: (i) l-iskart mill-imballaġġ (Id-Direttiva dwar l-Imballaġġ78): (ii)  
l-vetturi li m’għadhomx jintużaw jew “tifrik ta’ vetturi” (Id-Direttiva ELV (End of Life 
Vehicles)79); u (iii) dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (Id-Direttiva WEEE80).
142. Bħala l-ewwel pass, fl-2003 intbagħat kwestjonarju lill-NCAs. Fl-2004, id-DĠ 
għall-Kompetizzjoni abbozza dokument ta’ diskussjoni fuq il-bażi tal-prattika deċiżjonali 
tal-Kummissjoni81 u fuq il-bażi tar-risposti li rċieva mill-NCAs. L-abbozz tad-doku-
ment ġie ċċirkolat għall-konsultazzjoni lill-NCAs f ’Diċembru 2004. Fi Frar saret laqgħa 
ma’ 20 NCA biex ikun diskuss l-abbozz tad-dokument u biex tinstilet tagħlima mill-
esperjenzi ta’ l-NCAs. Wara t-tieni sessjoni ta’ konsultazzjoni f ’Mejju, l-abbozz tad-do-
kument kien finalizzat u ppubblikat fuq il-websajt tad-DĠ għall-Kompetizzjoni f ’Set-
tembru82.

78 Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/62/KE ta’ l-20 ta’ Diċembru �994 dwar l-
imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ (ĠU L 365, tal-3�.�2.�994, p. �0). Din id-Direttiva kienet emenda-
ta mid-Direttiva 2004/�2/KE tal-�� ta’ Frar 2004 (ĠU L 47, tat-�8.2.2004, p. 26).

79 Id-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-�8 ta’ Settembru 2000 dwar vetturi 
li m’ għadhomx jintużaw (ĠU L 269, tal-2�.�0.2000, p. 34).

80 Id-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar skart ta’ 
tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (ĠU L 37, tat-�3.2.2003, p. 24).

8� Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-�6.�0.2003 (ĠU L 75, tat-�2.3.2004, p. 59; ARA, ARGEV, ARO, dwar 
l-Artikolu 8� KE) – l-appell għadu pendenti; id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-�7.9.200� (ĠU L 3�9, 
ta’ l-4.�2.200�, p. �; DSD, dwar l-Artikolu 8� KE) – l-appell għadu pendenti; id-Deċiżjoni tal-Kummis-
sjoni tal-�5.6.200� (ĠU L 233, tal-3�.8.200�, p. 37; Eco Emballages, dwar l-Artikolu 8� KE); u d-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20.4.200� (ĠU L �66, tal-2�.6.200�, p. �; DSD, dwar l-Artikolu 82 KE) 
– l-appell għadu pendenti.

82 Id-dokument huwa disponibbli fuq: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/others/waste.pdf
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143. Meta tiġi applikata politika tal-kompetizzjoni għas-settur tal-ġestjoni ta’ l-
iskart, l-għan ġenerali huwa li tinkiseb l-implimentazzjoni tal-politiki tal-kompetizzjo-
ni u ta’ l-ambjent b’mod li jirrinforzaw lil xulxin sabiex tingħata l-aħjar kontribuzzjoni 
għall-għan ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona li l-UE ssir l-ekonomija l-aktar dinamika, kompe-
tittiva u sostenibbli fid-dinja sa l-2010, filwaqt li fl-istess ħin jittejjeb il-benesseri tal-
konsumaturi. L-applikazzjoni tal-politika tal-kompetizzjoni hija importanti fil-qasam 
tal-ġestjoni ta’ l-iskart għaliex is-swieq għall-materjali riċiklati ser isiru suq tar-riżorsi 
ewlieni tal-futur.
144. Is-swieq ikkonċernati huma relativament ġodda. Is-swieq ta’ l-iskart mill-
imballaġġ ilhom jiżviluppaw bil-mod sa mis-snin 1990. Dwar l-ELVs u l-WEEE, is-
swieq fil-parti l-kbira tal-pajjiżi huma jew fil-proċess li jinħolqu jew inkella ser jinħolqu 
fil-futur.
145. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni identifika tliet punti ta’ tħassib dwar il-kompetiz-
zjoni ewlieni fil-qasam tas-sistemi tal-ġestjoni ta’ l-iskart. L-ewwelnett, jeħtieġ li jiġu 
pprevenuti prattiki anti-kompetittivi, bħal pereżempju l-qsim tas-suq, l-iffissar tal-prez-
zijiet u l-iskambju ta’ informazzjoni sensittiva oħra. It-tieni, huwa importanti li jkun 
żgurat ambjent legali li ser jagħti spazju lill-eżistenza ta’ diversi sistemi tal-ġestjoni ta’ 
l-iskart li jikkompetu ma’ xulxin. Fl-aħħarnett, arranġamenti esklużivi ta’ kwalunkwe 
tip għandhom ikunu evitati mingħajr ġustifikazzjoni ekonomika solida u konvinċenti, 
biex b’hekk ikun hemm lok għal żjieda fil-kompetizzjoni u prezzijiet aktar baxxi.
146. Huwa probabbli li l-każijiet fis-settur tal-ġestjoni ta’ l-iskart jiġu trattati fil-par-
ti l-kbira fuq livell nazzjonali għaliex il-parti l-kbira tas-swieq rilevanti jidhru li huma 
nazzjonali. Iżda, kemm il-Kummissjoni kif ukoll l-NCAs ser ikomplu jimmonitorjaw 
b’mod attiv l-iżviluppi fis-settur tal-ġestjoni ta’ l-iskart fil-futur.

4. l-industrija, l-oġġetti tal-konsumaturi u l-manifattura

4.1. L-oġġetti tal-konsumaturi u l-oġġetti ta’ l-Ikel

Il-Coca-Cola8�

147. Fit-22 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni ta’ impenn skond l-Artikolu 
9 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, ibbażata fuq l-Artikolu 82 KE u l-Artikolu 54 ŻEE 
u indirizzata lil The Coca-Cola Company (“TCCC”) u lit-tliet kumpaniji ankrati tagħha 
li jibbottiljaw (anchor bottlers), Bottling Holdings (Luxembourg) sarl, Coca-Cola Erfri-
schungsgetränke AG u Coca-Cola Hellenic Bottling Company SA (li se jissejħu kolletti-
vament bħala il-“Coca-Cola”). Is-suġġett tad-deċiżjoni kienu ċerti prattiki kummerċjali 
tat-TCCC u tal-kumpaniji rispettivi tagħha li jibbottiljaw fil-provvista ta’ xarbiet 
mingħajr alkoħol karbonizzati (“CSDs”–carbonated soft drinks) fl-UE, fin-Norveġja u 
fl-Iżlanda.

83 Il-każ COMP/39��6 – Coca-Cola (ĠU L 253, tad-29.9.2005, p. 2�, u ĠU C 239, tad-29.9.2005, p. �9). 
Ara wkoll: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.html#i39_��6
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148. Fil-valutazzjoni preliminari tagħha indirizzata lill-Coca-Cola fil-15 ta’  Ottu-
bru 2004, il-Kummissjoni esprimiet tħassib li t-TCCC u l-kumpaniji rispettivi tagħha li 
jibbottiljaw setgħu abbużaw mill-pożizzjoni konġunta dominanti tagħhom fis-swieq 
nazzjonali tas-CSD billi segwew ċerti prattiki fil-kanali ta’ distribuzzjoni għall-konsum 
fid-dar (“kanal tat-teħid lejn id-dar” (“take-home channel”)) u għall-konsum fil-post 
(“kanal fil-post” (“on-premise channel”)) fl-UE, fin-Norveġja u fl-Iżlanda. L-osservazzjo-
nijiet li għamlu l-partijiet terzi interessati appoġġjaw it-tħassib preliminari tal-Kummis-
sjoni dwar il-kompetizzjoni.
149. Dwar iż-żewġ kanali ta’ distribuzzjoni, it-tħassib preliminari tal-Kummissjoni 
kien jirrelata mar-rekwiżiti ta’ esklużività, ma’ l-iskonti mogħtija sakemm il-klijenti laħqu, 
fuq bażi ta’ kull tliet xhur, livelli ta’ xiri speċifikati b’mod individwali li ġew stabbiliti sepa-
ratament għall-colas u għax-xorb li mhux cola, arranġamenti ta’ rbit u arranġamenti li 
jeħtieġu li l-klijenti jkollhom għall-bejgħ gamma ta’ unitajiet fl-inventarju li huma cola 
(“SKUs”- stock keeping units) u/jew SKUs li mhumiex cola. Barra min dan, fil-kanal tat-
teħid lejn id-dar, it-TCCC u l-kumpaniji tagħha li jibbottiljaw applikaw arranġamenti 
għall-ispazju fuq l-ixkafef fejn is-supermarkits irriservaw parti kbira ta’ l-ispazju tagħhom 
għas-CSD għall-prodotti tal-marka tal-fabbrika tat-TCCC li ta vantaġġ lis-CSDs aktar 
dgħajfa tal-portafoll tal-marka tal-fabbrika tat-TCCC. Fil-kanal fil-post, il-klijenti rċevew 
finanzjament bil-quddiem u ħallsu lura s-self billi xtraw il-prodotti bil-marka tal-fabbrika 
tat-TCCC tul numru ta’ snin. Fl-aħħarnett, it-TCCC u l-kumpaniji tagħha li jibbottiljaw 
rabtu wkoll ċerti restrizzjonijiet relatati ma’ l-esklużività ma’ l-installazzjoni tat-tagħmir 
tekniku tal-bejgħ, bħall-magni li jkessħu x-xorb (beverage coolers)u magni li jipprovdu x-
xorb f ’forma ta’ funtana (fountain dispensers).
150. B’reazzjoni għall-valutazzjoni preliminari, il-Coca-Cola ressqet impenji li qie-
su l-kwistjonijiet tal-kompetizzjoni li ġew identifikati. Fis-26 ta’ Novembru 2004 il-
Kummissjoni ppubblikat avviż skond l-Artikolu 27(4) tar-Regolament (KE) Nru 
1/200384, fejn stiednet lill-partijiet terzi interessati biex iressqu l-osservazzjonijiet 
tagħhom dwar l-impenji proposti mill-Coca-Cola. L-osservazzjonijiet li waslu kienu, 
fil-parti l-kbira, pożittivi filwaqt li indikaw kif l-effettività ta’ l-impenji setgħet tkun 
imtejba aktar (eż. diċitura ristretta, monitoraġġ). B’reazzjoni għal dawn l-osservazzjo-
nijiet, il-Coca-Cola resqet proposta emendata għall-impenji.
151. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni skond l-Artikolu 9 tiddikjara li l-impenji li of-
friet il-Coca-Cola huma biżżejjed biex jindirizzaw it-tħassib preliminari dwar il-kom-
petizzjoni li ġew identifikati. B’mod partikolari, il-Coca-Cola ser iżżomm lura milli 
tikkonkludi ftehimiet ta’ esklużività ħlief f ’ċirkostanzi speċifiċi u milli tagħti skontijiet 
għat-tkabbir u tal-mira. Fil-valutazzjoni preliminari dawn il-prattiki tqiesu bħala li pos-
sibbilment setgħu jagħmluha aktar diffiċli biex partijiet terzi jikkompetu fuq il-merti. 
Billi jipprovdu li r-rekwiżiti dwar it-taħlit u l-ispazju fuq l-ixkafef iridu jkunu ddefiniti 
separatament għal ċerti kategoriji ta’ marki tal-fabbrika, l-impenji jindirizzaw it-tħassib 
li ġie identifikat fil-valutazzjoni preliminari li l-marki tal-fabbrika b’saħħithom jistgħu 
jiġu influwenzati favur il-marki tal-fabbrika l-aktar dgħajfa. Fejn għandhom x’jaqsmu 

84 ĠU C 289, tas-26.��.2004, p. �0.



�1

I – L-Antitrust – L-Artikoli 8�, 82 u 86 KE

l-finanzjament u t-tagħmir tekniku, l-impenji jnaqqsu t-tul tal-kuntratt, jagħtu lill-
klijenti l-għażla tal-ħlas lura u t-tmiem mingħajr penali u jiżgumbraw parti definita 
mill-ispazju fil-magni li jkessħu, biex b’hekk jiġi indirizzat it-tħassib preliminari li l-
arranġamenti li kienu jeżistu qabel rabtu lill-klijenti aktar milli kien hemm bżonn u 
wasslu għall-esklużività tal-ħwienet.
152. Fid-dawl ta’ l-impenji offruti, id-deċiżjoni kkonkludiet li ma kienx għad hemm 
lok għal azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni, mingħajr ma tintlaħaq sejba dwar jekk 
kienx hemm ksur jew le. Bl-adozzjoni tad-deċiżjoni, il-Kummissjoni għamlet l-impenji 
tal-Coca-Cola jorbtuha sal-31 ta’ Diċembru 2010.

4.2. L-industriji mekkaniċi u industriji oħrajn tal-manifattura inkluż 
 it-tagħmir tat-trasport

Is-SEP a.o./Automobiles Peugeot SA8�

153. Fil-5 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni imponiet multa ta’ EUR 49.5 miljun fuq l-
Automobiles Peugeot SA u l-importatur li huwa kompletament proprjetà tagħha l-Peu-
geot Nederland N.V., talli ostakolaw, minn Jannar 1997 sa Settembru 2003, l-esportaz-
zjonijiet ta’ karozzi ġodda mill-Olanda lill-konsumaturi li huma residenti fl-Istati 
Membri l-oħra. Fl-Olanda, il-prezzijiet qabel it-taxxi kienu ġeneralment sostanzjalment 
aktar baxxi milli fi Stati Membri oħrajn bħall-Ġermanja u Franza. Bl-implimentazzjoni 
ta’ strateġija mfassla biex ma tħallix lin-negozjanti jbigħu l-karozzi lill-konsumaturi fi 
Stati Membri oħrajn, sabiex jitrażżnu l-esportazzjonijiet min-negozjanti Olandiżi tal-
Peugeot, il-kumpaniji wettqu ksur serju ħafna tal-projbizzjoni fuq il-ftehimiet ristrettivi 
li ġiet stabbilita fl-Artikolu 81 KE.
154. Il-ksur mill-Peugeot ikkonsista f ’żewġ miżuri.
155. L-ewwel miżura kellha x’taqsam ma’ parti mir-remunerazzjoni tan-negozjanti 
Olandiżi tal-Peugeot, li ngħata fuq il-bażi tad-destinazzjoni finali tal-vettura u ddiskri-
mina kontra bejgħ lil konsumaturi barranin. B’mod partikolari, il-bonusijiet għar-ren-
diment kienu rifjutati jekk in-negozjanti biegħu karozzi li sussegwentement ġew 
irreġistrati barra mill-Olanda.
156. Id-deċiżjoni ma tixħitx dubju fuq il-possibbiltà li l-manifattur ifassal il-poli-
tika kummerċjali tiegħu skond ir-rekwiżiti tas-swieq nazzjonali differenti bl-għan li jik-
seb penetrazzjoni aħjar f ’dawk is-swieq. Id-deċiżjoni wkoll ma tiddubitax mil-libertà 
tal-manifattur li jiftiehem man-negozjanti tiegħu dwar miri tal-bejgħ iffissati f ’termini 
ta’ bejgħ li għandu jinkiseb fit-territorju tal-kuntratt jew il-libertà tiegħu li jadotta 
inċentivi xierqa, b’mod partikolari fil-forma ta’ bonusijiet għar-rendiment, sabiex 
iħeġġeġ lin-negozjanti jżidu l-volumi tal-bejgħ fit-territorju allokat lilhom.
157. Madankollu, is-sistema tal-bonusijiet li implimentat il-Peugeot bi ftehim man-
netwerk tan-negozjanti Olandiżi tagħha, marret lil hinn minn dak li kien meħtieġ biex 
in-negozjanti Olandiżi jiġu mħeġġa jiddedikaw l-aħjar sforzi fil-bejgħ tagħhom lit-ter-

85 Il-każijiet COMP/36.623, COMP/36.820 u COMP/37.275.



Ir-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni, 2005

�2

ritorju tal-kuntratt tagħhom. In-negozjanti Olandiżi kellhom jilħqu ċerti miri tal-bejgħ 
fit-territorju tagħhom biex jakkwistaw id-dritt għal bonus. Ladarba n-negozjanti jkunu 
akkwistaw dan id-dritt għal bonus, u għalhekk kienu ppruvaw lill-manifattur tal-karoz-
zi li kienu għamlu l-aħjar sforzi tagħhom biex jiżviluppaw it-territorju tagħhom, il-bo-
nus tħallas biss għall-karozzi li sussegwentement ġew irreġistrati fl-Olanda u mhux 
għall-bejgħ addizzjonali li setgħu kienu esportazzjonijiet. Għalhekk ħoloq diskriminaz-
zjoni kontra l-konsumaturi barranin. Għal dawn ir-raġunijiet, is-sistema tal-bonusijiet 
li applikat il-Peugeot fl-Olanda ma kkonformatx ma’ l-Artikolu 6(1)(8) tar-Regolament 
(KE) Nru 1475/9586, li pprovda li l-eżenzjoni ma applikatx fejn “il-fornitur, mingħajr l-
ebda raġuni oġġettiva, jagħti lin-negozjanti remunerazzjonijiet ikkalkolati fuq il-bażi tal-
post tad-destinazzjoni tal-vetturi bil-mutur mibjugħa mill-ġdid jew il-post tar-residenza 
tax-xerrej”. Barra minn hekk, l-evidenza miżmuma fil-fajl uriet li l-bonus kien ekono-
mikament sinifikanti għan-negozjanti matul il-perjodu kollu u li t-telf tiegħu fuq il-
bejgħ għall-esportazzjoni affettwa b’mod sinifikanti l-interess tan-negozjanti li jbigħu lil 
konsumaturi mhux residenti.
158. It-tieni miżura kkonsistiet fi pressjoni eżerċitata mill-Peugeot, permezz tal-
Peugeot Nederland, fuq dawk in-negozjanti li kienu identifikati bħala li żviluppaw atti-
vità sinifikanti ta’ esportazzjoni, pereżempju billi heddet li tnaqqas l-għadd ta’ karozzi 
provduti. Il-Peugeot Nederland eżerċitat pressjoni diretta billi kultant kienet taġixxi bil-
li tillimita l-bejgħ għall-esportazzjoni ta’ ċerti negozjanti. Il-pressjoni ħadet ukoll il-for-
ma ta’ theddid li tnaqqas il-provvisti, b’mod partikolari tal-mudelli li kienu komune-
ment l-aktar esportati. Barra minn dan, ċerti mudelli kienu wkoll strettament riservati 
għas-suq Olandiż, u l-Peugeot kienet tqis l-esportazzjoni tagħhom bħala mġiba mhux 
xierqa li għaliha kien jinżamm responsabbli n-negozjant li jesporta.
159. Minħabba ż-żewġ miżuri, l-esportazzjonijiet mill-Olanda naqsu wara l-1997, 
is-sena meta kienet implimentata s-sistema tar-remunerazzjoni, imbagħad naqsu f ’daq-
qa wara l-1999. Tnaqqis drastiku fl-esportazzjonijiet bħal dan ma setax ikun spjegat 
minn fatturi barranin bħall-bidliet fil-livell tad-differenzjali tal-prezzijiet bejn l-Olanda 
u l-Istati Membri l-oħra.
160. Biex jiġi ddeterminat il-livell tal-multa, il-Kummissjoni qieset in-natura ferm 
serja u t-terminu ta’ żmien relativament twil tal-ksur li wettqu l-Peugeot u s-sussidjarja 
Olandiża tagħha. Hemm appell pendenti kontra din id-deċiżjoni quddiem il-Qorti tal-
Prim’Istanza87.

86 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru �475/95 tat-28 ta’ Ġunju �995 dwar l-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 85(3) tat-Trattat għal ċerti kategoriji ta’ ftehimiet għad-distribuzzjoni u l-għoti ta’ servis 
tal-vetturi bil-mutur. Minn dak iż-żmien dan ir-Regolament ġie sostitwit mir-Regolament tal-Kum-
missjoni (KE) Nru �400/2002 (ĠU L 203 ta’ l-�.8.2002).

87 Il-każ T-450/05, Automobiles Peugeot u Peugeot Nederland vs Commission.
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Il-BMW u l-General Motors – ostakli mhux iġġustifikati għall-ħafna marki ta’ fabbrika u 
għar-restrizzjonijiet fuq l-aċċess għan-netwerks tat-tiswijiet awtorizzati tagħhom

161. Il-każijiet tal-BMW88 u tal-General Motors (GM) (Opel)89 infetħu fl-2003/
kmieni fl-2004 wara lmenti formali u informali magħmula minn diversi assoċjazzjonijiet 
ta’ negozjanti. Wara investigazzjoni approfondita u diskussjonijiet kostruttivi mal-par-
tijiet, fl-aħħar ta’ l-2005 il-Kummissjoni għarrfet lill-persuni rispettivi li għamlu l-il-
ment li, minħabba l-miżuri li ħadu l-BMW u l-GM, ma kienx għad fadal lok li jissoktaw 
aktar il-proċeduri, safejn kienu kkonċernati ż-żewġ kwistjonijiet ċentrali ta’ l-ilmenti90. 
Dawn iż-żewġ kwistjonijiet għandhom x’jaqsmu ma’ (i) ostakli mhux iġġustifikati għad-
distribuzzjoni u għall-għoti ta’ servis ta’ ħafna marki ta’ fabbrika, u (ii) restrizzjonijiet 
mhux meħtieġa fuq il-garaxxijiet malli jsiru membri ta’ dawn in-netwerks tat-tiswijiet 
awtorizzati tal-manifatturi.
162. Sabiex jindirizzaw it-tħassib li esprimiet il-Kummissjoni, u biex jibbenefikaw 
miċ-ċertezza legali skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1400/200291, il-
BMW u l-GM iċċaraw u aġġustaw il-ftehimiet dwar id-distribuzzjoni u l-għoti tas-ser-
vis rispettivi tagħhom permezz ta’ ittri ċirkulari lill-membri kollha tan-netwerks diversi 
ta’ negozjanti u ta’ sewwejja awtorizzati tagħhom.
163. Dwar il-possibbiltà li n-negozjanti jbigħu marki ta’ karozzi li jikkompetu, il-
BMW u l-GM infurmaw lin-netwerks rispettivi tagħhom li jaċċettaw l-użu konġunt u 
mhux esklużiv tal-faċilitajiet kollha ħlief il-parti tal-vetrina li hija ddedikata għall-bejgħ 
tal-marki tal-fabbrika tagħhom (eż. il-bank fejn jintlaqgħu in-nies, iż-żona tal-klijenti, 
il-faċċata ta’ barra, l-uffiċċju fuq wara). Iż-żewġ manifatturi tal-karozzi jirrikonoxxu 
espliċitament il-prinċipju ta’ ko-eżistenza ta’ marki ta’ fabbrika li jikkompetu fejn 
għandhom x’jaqsamu trejdmarks, sinjali distintivi jew elementi oħrajn ta’ l-identità kor-
porattiva li għandhom jintwerew ġewwa u barra l-post tan-negozju. Barra minn dan, ser 
jippermettu lin-negozjanti tagħhom jużaw sistemi ta’ infrastruttura tal-kompjuter u ta’ 
ġestjoni ġeneriċi (ta’ aktar minn marka ta’ fabbrika waħda), inkluża l-metodoloġija tal-
kontabilità u l-qafas tal-kontabilità, sakemm li l-karatteristiċi, il-funzjonalità u l-kwalità 
ta’ sistemi bħal dawn huma ekwivalenti għas-soluzzjonijiet li jirrakkomandaw il-BMW 
u l-GM. Il-GM għamluha ċara wkoll li n-negozjanti ta’ l-Opel jistgħu jistabbilixxu siti ta’ 
l-internet ta’ aktar b’ħafna marki ta’ fabbrika u li l-persunal imħarreġ tal-bejgħ ta’ l-Opel 
jista’ jintuża wkoll biex ibigħ l-karozzi ta’ marki oħrajn, filwaqt li t-taħriġ speċifiku għall-
Opel m’għadux meħtieġ aktar fir-rigward ta’ l-istaff inkarigat mil-bejgħ ta’ marki ta’ fab-
brika li jikkompetu.

88 Il-każ COMP/38.77� Europäischer BMW- und Mini Partnerverband e.V./BMW AG.
89 Il-każ COMP/38.864 PO/General Motors – Opel distribution agreements u l-każ COMP/38.90� Verband 

Deutscher Opel-Händler/Adam Opel.
90 Fejn għandhom x’jaqsmu kwistjonijiet oħrajn li qajmet assoċjazzjoni waħda tan-negozjanti, id-

diskussjonijiet għadhom għaddejjin.
9� Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru �400/2002 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 8�(3) tat-Trat-

tat fuq kategoriji ta’ ftehim vertikali u prattiċi miftiehma fis-settur tal-vetturi bil-mutur (ĠU L 203 ta’ 
l-�.8.2002).
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164. Kemm il-BMW kif ukoll il-GM għamluha ċara li l-obbligi tar-rappurtaġġ u ta’ 
l-awditjar tan-negozjanti ma jestendux għal informazzjoni kummerċjalment sensittiva 
dwar l-attivitajiet kummerċjali tan-negozjanti bil-prodotti tal-fornituri kompetituri.
165. Minħabba l-effett potenzjalment deterrenti tal-mekkaniżmi biex jiġu ffissati 
l-miri tal-bejgħ u jiġi evalwat ir-rendiment tan-negozjanti ta’ aktar minn marka ta’ fab-
brika waħda, il-GM ikkonfermat, l-ewwelnett, li l-miri tal-bejgħ ser jiġu miftiehma 
reċiprokament man-negozjanti. It-tieni, il-miri ser ikunu ffissati filwaqt li jitqiesu l-bi-
dliet possibbli fiċ-ċirkostanzi kummerċjali individwali tan-negozjant (inkluż il-bidu ta’ 
attivitajiet ta’ aktar minn marka ta’ fabbrika waħda) u l-kondizzjonijiet tas-suq lokali 
filwaqt li wieħed iżomm lura milli jivvaluta r-rendiment tan-negozjanti tal-GM fuq il-
bażi ta’ paragun bejn l-ishma mis-suq lokali u nazzjonali. Miri bħal dawn huma soġġetti 
għal arbitraġġ f ’każ ta’ tilwima. It-tielet, l-iżvilupp tar-rendiment tan-negozjant f ’termi-
ni ta’ ishma tas-suq lokali meta mqabbla ma’ dawk tas-suq nazzjonali tal-marki tal-fab-
brika tal-GM mhux ser jintuża biex negozjant ikun issanzjonat.
166. B’kuntrast, il-Kummissjoni ma sabitx li r-rekwiżiti tal-BMW li n-negozjanti 
tagħha juru minimu ta’ tlieta jew erba’ karozzi (numru li huwa ’l bogħod milli jkopri l-
gamma kollha tal-mudelli tal-BMW) jistgħu jitqiesu bħala obbligu indirett ta’ nuqqas ta’ 
kompetizzjoni. Vetrini li huma iżgħar minn ċertu daqs jistgħu, f ’ċerti każi, sempliċement 
ma jkunux xierqa biex tintwera gamma rappreżentattiva ta’ karozzi ta’ aktar minn marka 
waħda, mingħajr investiment addizzjonali.
167. Dwar l-għoti ta’ servis għal ħafna marki ta’ fabbrika u l-aċċess għan-netwerks 
awtorizzati, il-BMW u l-GM eliminaw mill-kuntratti tagħhom ir-rekwiżiti li kellhom l-
effett li ma jħallux lill-operaturi lil għadhom kemm ġew milli jissieħbu fin-netwerks 
awtorizzati tas-sewwejja u/jew milli jagħtu servis lil karozzi ta’ marki li jikkompetu.
168. Minbarra li implimentaw il-prinċipji li ġew stabbiliti aktar ’il fuq fil-paragrafi 
162-165, il-BMW u l-GM neħħew il-kriterji kwantitativi kollha (eż. miri ta’ dħul mini-
mu u rekwiżiti ta’ kapaċità minima ta’ ammont ta’ materjal ipproċessat) mill-kuntratti 
tas-sewwejja tagħhom. Il-kuntratti tal-BMW kien fihom skala inkrementali ta’ rekwiżiti 
ta’ kapaċità minima f ’termini ta’ l-ispazji fi stabbilimenti għax-xogħol, it-tagħmir, l-isto-
kk u l-kapaċità ta’ l-imħażen, ibbażati fuq id-domanda potenzjali lokali aktar milli fuq 
l-istorja effettiva ta’ l-ordnijiet tax-xogħol ta’ kull sewwej. Il-BMW issa teħtieġ biss li kull 
sewwej awtorizzat ikollu għall-inqas tliet spazji għax-xogħol mekkaniku u t-tagħmir 
korrispondenti sabiex ikun żgurat servizz ta’ kwalità. Il-GM introduċiet aġġustamenti 
kuntrattwali simili. Dawn il-bidliet ser jippermettu lill-forzi tas-suq lokali li jiddetermi-
naw id-densità u l-post tal-ħwienet tat-tiswija biex tiġi sodisfatta d-domanda tal-konsu-
matur.
169. Kemm il-BMW kif ukoll il-GM introduċew ukoll ‘klawżola tal-ftuħ’ fil-kun-
tratti ta’ l-għoti ta’ servis tagħhom li jfisser li s-sewwejja awtorizzati huma ħielsa li jixtru 
t-tagħmir, l-għodod u l-ħardwer u s-softwer ta’ l-IT kollha tagħhom minn fornituri 
oħrajn li mhumiex dawk indikati (sakemm il-prodotti alternattivi huma ta’ funzjonalità 
u ta’ kwalità ekwivalenti). Għodod, tagħmir u infrastruttura ta’ l-IT ġeneriċi bħal dawn 
jistgħu jintużaw biex jingħata servis lill-karozzi ta’ marki ta’ fabbrika differenti. Il-GM 
għamlitha ċara wkoll li l-kuntratti tat-tiswija tagħha ma jeħtiġux l-użu esklużiv ta’ 
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faċilitajiet jew tagħmir ta’ ħwienet tal-ħidma għall-klijenti ta’ l-Opel u naqqset l-għadd 
ta’ għodod speċjali li s-sewwejja awtorizzati jridu jżommu fil-bini tagħhom.
170. Sabiex jitneħħew l-ostakli potenzjali għax-xiri u għall-istokkjar konġunti ta’ 
partijiet li jistgħu jinbidlu, il-BMW u l-GM għamluha ċara li s-sewwejja awtorizzati 
huma ħielsa li jorganizzaw gruppi ta’ xiri u li jaħżnu l-partijiet li jistgħu jinbidlu flim-
kien. Qablu li jabolixxu r-rekwiżit li kull sewwej awtorizzat għandu jkollu l-maħżen 
tiegħu fis-sit, mingħajr preġudizzju għar-rekwiżit li jinżammu stokks biss ta’ dawk il-
partijiet li jissejħu “partijiet li jistgħu jinxtraw mill-ħwienet” fil-bini tagħhom (eż. pads 
tal-brejkijiet, bozoz tad-dawl, filtri – li l-klijenti jitolbuhom ta’ spiss).

Il-konverġenza għall-prezzijiet tal-karozzi kompliet tittejjeb fl-UE mkabbra

171. F’Marzu u f ’Awissu, il-Kummissjoni ppubblikat rapporti dwar id-differenzjali 
tal-prezzijiet tal-karozzi fl-UE bbażati fuq id-data ta’ Novembru u ta’ Mejju rispettiva-
ment. Matul is-sena, it-tixrid tal-prezzijiet kif imkejjel mid-devjazzjoni standard medja 
tal-prezzijiet qabel it-taxxa bejn il-25 suq nazzjonali naqas kontinawment għal 6.3% 
meta mqabbel ma’ 6.9 % fil-ħarġa ta’ Awissu 2003. Meta mqabbla ma’ Mejju 2004, il-
prezzijiet tal-karozzi f ’Mejju 2005 żdiedu b’0.4 % fl-UE meta mqabbla ma’ 1.9 % għall-
inflazzjoni ewlenija (headline inflation) matul l-istess perjodu. L-Istati Membri li tradiz-
zjonalment għandhom prezzijiet baxxi qabel it-taxxa ġeneralment ma esperjenzawx 
żjidiet sinifikanti fil-prezzijiet tal-konsumatur għall-karozzi. Il-prezzijiet żdiedu xi ftit 
fid-Danimarka (+2.4 %) u fil-Greċja (+1.8 %), filwaqt li naqsu fil-Finlandja (-2 %), fl-
Estonja (-8.3 %) u fil-Polonja (-7.6 %). Dan donnu jindika li l-prezzijiet tal-karozzi ma 
kellhomx tendenza li jikkonverġu ’l fuq lejn il-livelli tal-prezzijiet fil-pajjiżi bil-prezzijiet 
għoljin.

5. Il-kartelli

5.1. Stampa ġenerali ta’ l-iżviluppi fil-politika dwar il-kartelli

�.1.1. Direttorat ġdid

172. Meta ħa l-inkarigu l-Kummissarju għall-Kompetizzjoni, Neelie Kroes, identi-
fika l-ġlieda kontra l-kartelli assolutament ipprojbiti bħala wieħed mill-oqsma fejn id-
DĠ għall-Kompetizzjoni jrid jikkonċentra l-isforzi tiegħu. Dik iż-żjieda fl-attenzjoni 
ffokata wriet ruħha fl-istabbiliment ta’ Direttorat ġdid fi ħdan id-DĠ għall-Kompetiz-
zjoni, iddedikat esklużivament għall-infurzar kontra l-kartelli. Id-Direttorat beda  
jaħdem mill-1 ta’ Ġunju. Id-Direttorat jimmaniġġja l-parti l-kbira tal-każijiet tal-kartel-
li u għandu rwol ewlieni, f ’kooperazzjoni mill-qrib mad-Direttorat għall-Politika u l-
Appoġġ Strateġiku, fl-iżvilupp tal-politika fil-qasam ta’ l-infurzar kontra l-kartelli.
173. Id-Direttorat tal-Kartelli jimpjega madwar 60 membru ta’ l-istaff, li madwar 40 
minnhom jimmaniġġjaw il-każijiet. Il-kompitu ewlieni tad-Direttorat tal-Kartelli l-ġdid 
huwa li jiżgura ruħu minn immaniġġjar effiċjenti u sod ta’ volum kbir ta’ investigazzjo-
nijiet ta’ kartelli. Il-kompitu tiegħu huwa li jissemplifika u jaċċellera l-immaniġġjar ta’ 
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dawn l-investigazzjonijiet li min-natura tagħhom huma komplessi u twal, sabiex l-inves-
tigazzjonijiet li nbdew jistgħu jiġu kkompletati f ’terminu ta’ żmien raġonevoli. Ix-xogħol 
tad-Direttorat tal-Kartelli ser jitfa’ l-attenzjoni fuq l-ispejjeż tal-kartelli mhux biss għall-
konsumaturi finali iżda wkoll għall-konsumaturi industrijali. Kartelli bħal dawn ma 
jagħtu lok għall-ebda benefiċċju għall-konsumaturi jew għall-ekonomija u għandhom 
effetti ħżiena fuq il-kompetittività u t-tkabbir fl-UE.
174. F’termini ta’ xogħol fuq każijiet fejn għandhom x’jaqsmu l-kartelli assoluta-
ment ipprojbiti, il-programm ta’ klemenza kompla jagħti lok għal nixxiegħa kostanti ta’ 
każijiet li jiġu rrapportati lill-Kummissjoni. Madankollu, għadd limitat biss minn dawn 
il-każijiet filfatt wasslu biex jinbdew investigazzjonijiet. Fl-2005, il-Kummissjoni rċeviet 
17-il applikazzjoni għall-immunità u 11-il applikazzjoni għal tnaqqis fil-multi. L-im-
munità kondizzjonali ngħatat f ’sitt każijiet. Sorsi oħra ta’ informazzjoni bħall-ilmenti u 
l-monitoraġġ tas-suq u b’mod partikolari l-kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet nazzjonali 
tal-kompetizzjoni fin-Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni kienu ta’ siwi biex jiġu sko-
perti l-kartelli. F’termini ta’ deċiżjonijiet finali, il-Kummissjoni ħarġet ħames deċiżjonijiet 
finali fejn immultat lil 37 intrapriża92 total ta’ EUR 683 miljun (meta mqabbel ma’ 21 
intrapriża u total ta’ EUR 390 miljun f ’multi fl-2004). Id-dikjarazzjonijiet ta’ l-
oġġezzjonijiet inħarġu fi tmien każijiet ta’ kartelli. Ta’ min jinnota li tlieta mill-ħames 
deċiżjonijiet dwar kartelli li ġew adottati fl-2005 kienu bbażati fuq l-Avviż ta’ Klemenza 
ta’ l-1996, iżda dan il-proporzjon naturalment ser jinbidel fil-futur: il-parti l-kbira tad-
dikjarazzjonijiet ta’ l-oġġezzjonijiet maħruġa fl-2005 irriżultaw minn applikazzjonijiet li 
ġew iffajljati taħt l-Avviż ta’ Klemenza ta’ l-200293.

�.1.2. Il-programm ta’ klemenza tal-Kummissjoni

175. Il-klemenza tibqa’ għodda ferm importanti ta’ l-infurzar fil-każijiet ta’ kartelli. 
Taħt il-programm ta’ klemenza tal-Kummissjoni l-immunità mill-multi tista’ tkun di-
sponibbli għall-ewwel intrapriża li tipprovdi evidenza ta’ kartell lill-Kummissjoni, u 
tnaqqis sostanzjali għal kwalunkwe applikant sussegwenti. Filwaqt li l-ewwel Avviż ta’ 
Klemenza tal-Kummissjoni ta’ l-1996 irriżulta f ’aktar minn 80 applikazzjoni f ’sitt snin 
ta’ ħidma, l-Avviż ta’ Klemenza ta’ l-200294 żied l-għadd ta’ applikazzjonijiet (kemm 
għall-immunità kif ukoll għat-tnaqqis fil-multi) għal 165 f ’inqas minn erba’ snin 
(jiġifieri medja ta’ madwar tlieta fix-xahar): 86 minn dawn l-applikazzjonijiet kienu 
għall-immunità u 79 għat-tnaqqis fil-multi.
176. Madankollu, l-għadd kbir ta’ applikazzjonijiet li waslu ma jirriflettix l-għadd 
ta’ investigazzjonijiet tal-kartelli li l-Kummissjoni bdiet fl-2002. Meta kienet qed 
tiddeċiedi liema kartelli assolutament ipprojbiti għandha timmira, il-Kummissjoni, fil-
qafas tan-Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni, iffokat l-isforzi tagħha fuq ksur li 
għandu impatt f ’mill-inqas diversi Stati Membri jew fiż-ŻEE kollha. Għadd ta’ każijiet, 

92 Dan l-ammont ma jinkludix lill-applikanti għall-immunità.
93 L-avviż il-ġdid japplika fejn l-applikazzjonijiet għall-klemenza laħqet lill-Kummissjoni wara d-�9 ta’ 

Frar 2002.
94 Avviż tal-Kummissjoni dwar l-immunità minn multi u tnaqqis f ’multi f ’każijiet ta’ kartell (ĠU C 45, 

tad-�9.2.2002).
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minkejja li formalment jaqgħu fi ħdan il-projbizzjoni li ġiet stabbilita fl-Artikolu 81 KE, 
kienu dwar ksur ta’ daqs limitat, ta’ spiss limitat għal Stat Membru wieħed jew saħansitra 
għal parti minn Stat Membru. F’każijiet bħal dawn, l-applikazzjonijiet kultant ngħataw 
azzjoni ta’ segwitu investigattiva minn Awtorità Nazzjonali tal-Kompetizzjoni (NCA) 
fl-Istat Membru konċernat minflok mill-Kummissjoni, b’mod partikolari meta saru ap-
plikazzjonijiet simili wkoll mill-intrapriża lill-NCA fl-Istat Membru. Madanakollu, 
każijiet bħal dawn ġew inklużi fl-istatistika ta’ aktar ’il fuq għaliex il-Kummissjoni għall-
ewwel ħarġet deċiżjoni ta’ immunità kondizzjonali f ’dawn il-każijiet. Barra minn hekk, 
skond l-Avviż ta’ l-2002, l-immunità tista’ tingħata meta intrapriża tkun ipprovdiet 
biżżejjed evidenza biex il-Kummissjoni tagħti bidu għal spezzjonijiet. Evidenza bħal din 
tista’ ma tkunx biżżejjed biex effettivament tipprova l-ksur u ta’ spiss tkun meħtieġa tif-
tixa għall-fatti komplementari. Għalhekk, meta tiddeċiedi liema każijiet għandha 
ssegwi, il-Kummissjoni jkollha tiffissa l-prijoritajiet tagħha. Pereżempju, fejn l-applikaz-
zjonijiet kienu jikkonċernaw każijiet fejn il-ksur allegat kien waqaf għadd ta’ snin qabel, 
jista’ jitqies li mhux probabbli li investigazzjoni ġdida ser iġġib kwalunkwe riżultat 
konklużiv. F’każijiet oħrajn, l-evidenza ppreżentata tista’ tkun wisq skarsa jew mhux 
preċiża biex tiġġustifika deċiżjoni ta’ immunità kondizzjonali u/jew li jinbeda stħarriġ.
177. L-għadd ta’ applikazzjonijiet li ma ssodisfawx il-kondizzjonijiet sostantivi 
għall-immunità żdiedu fl-2005 meta mqabbla mas-snin ta’ qabel. Ħames applikazzjo-
nijiet għall-immunità kienu formalment rifjutati għaliex l-informazzjoni provduta lill-
Kummissjoni la ħallietha twettaq spezzjonijiet għal għarrieda u lanqas li ssib ksur skond 
l-Artikolu 81 KE. (L-intrapriżi kkonċernati għażlu, madankollu, li ma jirtirawx l-evi-
denza provduta, iżda talbu biex minflok il-Kummissjoni tqis l-informazzjoni għal tnaq-
qis f ’multa, jekk il-Kummissjoni xorta kellha timponi multa fil-futur f ’relazzjoni mal-
ksur allegat). F’każ minnhom, fejn kien ċar mill-bidunett li l-Kummissjoni ma kinitx ser 
tiftaħ investigazzjoni, applikant kien informat bil-ħsieb tal-Kummissjoni li ma tiħux 
azzjoni fuq l-applikazzjoni għall-immunità minħabba li ma kienx probabbli li l-kondiz-
zjonijiet għall-immunità kienu ġew sodisfatti u l-każ ma kienx xieraq biex jiġi investigat 
aktar mill-Kummissjoni. Fl-2005, tliet applikazzjonijiet tqiesu bħala li ma kinux eliġibbli 
minħabba li l-fatti rrapportati ma kinux koperti mill-ambitu materjali ta’ l-Avviż ta’ 
Klemenza. Il-Kummissjoni trid tiżgura li l-programm ta’ klemenza ma jintużax ħażin 
biex tinġibed l-attenzjoni tal-Kummissjoni fuq ftehimiet li qabel kienu jaqgħu taħt is-
sistema ta’ notifika li ġiet abolita meta daħal fis-seħħ ir-Regolament (KE) Nru 1/2003. 
Fl-aħħarnett, il-Kummissjoni għarrfet lil intrapriża li kienet tatha immunità kondizzjo-
nali li l-istat tagħha ma kellux ikun ikkonfermat fid-deċiżjoni finali dwar il-kartell. L-
intrapriża kienet kisret id-dmir tagħha għall-kooperazzjoni billi żvelat lil kompetituri 
oħrajn li kienet applikat għall-immunità qabel ma l-Kummissjoni għamlet l-ispezzjo-
nijiet.
178. Dwar applikazzjonijiet għal tnaqqis fil-multi, l-istatistiċi provduti għandhom 
jitqiesu fid-dawl tal-fatt li f ’investigazzjoni waħda normalment aktar minn intrapriża 
waħda tapplika għal tnaqqis fil-multi.
179. Tliet snin ta’ esperjenza f ’ħidma bl-Avviż ta’ Klemenza ta’ l-2002 tal-Kummis-
sjoni jagħtu lok għal għadd ta’ osservazzjonijiet ġenerali. Il-benefiċċji ta’ l-immunità 
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jingħataw lill-intrapriżi li jissodisfaw il-kondizzjonijiet u d-dmirijiet stabbiliti fl-Avviż 
ta’ Klemenza. L-intrapriżi li jingħataw l-immunità kondizzjonali jridu jikkooperaw 
b’mod sħiħ u kontinwament mal-Kummissjoni. Dan id-dmir ta’ kooperazzjoni jinkludi, 
inter alia, id-dmir li l-applikazzjoni ma tkunx żvelata lil partijiet terzi mingħajr il-kun-
sens minn qabel tal-Kummissjoni, li jkun hemm tiftixa għal u tkun provduta l-infor-
mazzjoni kollha possibbli dwar l-allegat kartell lill-Kummissjoni u tingħata tweġiba 
għall-mistoqsijiet kollha li tista’ tistaqsi l-Kummissjoni, li jinkludu l-possibbiltà li 
jittieħdu d-dikjarazzjonijiet orali mill-impjegati tal-kumpanija. F’ħafna każijiet tintuża 
proċedura ta’ mingħajr karti (jiġifieri dikjarazzjonijiet orali korporattivi rrekordjati) li 
għandha għal-lest il-Kummissjoni u sservi biss biex ikun evitat li l-applikazzjonijiet għal 
immunità jitqiegħdu fi żvantaġġ meta mqabbla ma’ parteċipanti oħrajn tal-kartelli qud-
diem il-qrati ċivili. Id-dokumenti eżistenti minn qabel li huma rilevanti għall-ksur, ma-
dankollu, iridu jkunu provduti dejjem.
180. Jekk l-evidenza tistax tiġi rreġistrata bħala li għandha valur miżjud sinifikanti 
jew le – u għalhekk tikkwalifika għal tnaqqis fil-multa – jiddependi mill-fatti tal-każ u 
mis-saħħa ta’ l-evidenza li diġà għandha l-Kummissjoni. Fejn l-informazzjoni provduta 
mill-applikant għall-immunità u mill-ispezzjonijiet għadha mhix biżżejjed biex ikun 
ippruvat il-ksur, l-evidenza l-ġdida provduta minn applikant għal tnaqqis fil-multi tista’ 
tippermetti lill-Kummissjoni li effettivament tipprova l-ksur. Jista’ jkun hemm ukoll va-
lur miżjud sinifikanti fejn l-applikant għall-klemenza ma jipprovdix evidenza ġdida iżda 
jikkorrobora l-evidenza li diġà teżisti u din il-korroborazzjoni hija meħtieġa biex ikun 
ippruvat il-ksur. Anki fejn il-Kummissjoni diġà setgħet issib ksur, l-evidenza addizzjo-
nali xorta jista’ jkollha valur miżjud sinifikanti jekk għandhom rilevanza diretta għas-
serjetà jew għal kemm dam għaddej il-kartell issuspettat. Id-deċiżjonijiet tal-Kummis-
sjoni f ’Tabakk mhux Ipproċessat Taljan u Kimiċi tal-Lastku diskussi aktar ’l isfel jixħtu 
d-dawl fuq uħud mill-aspetti tal-kunċett ta’ valur miżjud sinifikanti. Aktar deċiżjonijiet 
skond l-Avviż ta’ l-2002 li ser jinħarġu matul l-2006 ser jipprovdu aktar ċarezza.
181. Il-kompitu tal-Kummissjoni fis-snin li ġejjin huwa li żżomm u ssaħħaħ aktar 
l-effettività tal-politika ta’ klemenza tagħha. L-iskop huwa li tiġi żgurata deterrenza ef-
fettiva tal-kartelli sabiex ikun hemm lok għal investigazzjoni fil-pront u li jkun żgurat li 
l-kartelli jiġu penalizzati b’mod iebes, sabiex ikun żgurat ambjent kompetittiv għall-
benefiċċju tal-konsumaturi.

5.2. Il-każijiet

L-aċidu monokloroaċetiku9�

182. Fid-19 ta’ Jannar, il-Kummissjoni mmultat tliet intrapriżi tal-kimiċi Akzo, 
Hoechst u Atofina (issa magħrufa bħala Arkema) ammont totali ta’ kważi EUR 217 mil-
jun talli pparteċipaw f ’kartell fis-suq għall-aċidu monokloroaċetiku (MCAA–mono-
chloroacetic acid). Ir-raba’ intrapriża, Clariant, li kienet akkwistat il-kummerċ ta’ l-

95 Il-każ COMP/37.773 MCAA.
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MCAA tagħha minn Hoechst fl-1997, ħarbet l-impożizzjoni ta’ multa minħabba li 
kkooperat mal-Kummissjoni skond l-Avviż ta’ Klemenza.
183. L-MCAA huwa aċidu organiku reattiv li huwa intermedju kimiku li jintuża 
fil-manifattura tad-deterġenti, ta’ l-adesivi, ta’ l-awżiljarji tessili u ta’ aġenti li jgħaqqdu 
li jintużaw fl-ikel, fil-farmaċewtiċi u kożmetiċi. Il-parteċipanti tal-kartell kellhom aktar 
minn 90 % tas-suq Ewropew għall-MCAA. Qasmu s-suq permezz ta’ skema ta’ allokaz-
zjoni tal-volumi u tal-klijenti għal mill-inqas 15-il sena mill-1984 sal-1999. Iltaqgħu 
bejn darbtejn sa erba’ darbiet fis-sena daqqa fil-pajjiż rispettiv ta’ wieħed u daqqa fil-
pajjiż rispettiv ta’ l-ieħor. Sa mill-1993, il-kartell sar aktar formalizzat bl-involviment ta’ 
AC Treuhand, aġenzija statistika Żvizzera, li organizzat laqgħat leġittimi qrib l-ajruport 
ta’ Zurich li filfatt serva bħala skuża biex il-parteċipanti jiltaqgħu b’mod mhux uffiċjali 
ħalli jiddiskutu l-arranġamenti tal-kartell.
184. Clariant, Atofina u Akzo kollha kkooperaw mal-Kummissjoni skond l-Avviż 
ta’ Klemenza. L-Avviż ta’ Klemenza ta’ l-1996 kien japplika għaliex l-investigazzjoni nb-
diet qabel l-introduzzjoni ta’ l-Avviż ta’ l-2002. Clariant ipprovdiet evidenza deċiżiva 
dwar il-kartell (li kkawżat l-investigazzjoni) u ngħatat immunità sħiħa. Atofina kienet 
it-tieni intrapriża li ppreżentat ruħha u ngħatat tnaqqis ta’ 40 % fil-multi. Akzo kienet 
it-tielet intrapriża li kkooperat mal-Kummissjoni u rċeviet tnaqqis ta’ 25 %. Fl-iffissar 
tal-multi, il-Kummissjoni qieset ukoll kemm dam il-ksur, id-daqs kbir u r-riżorsi totali 
ta’ wħud mill-intrapriżi u l-fatt li wħud mill-intrapriżi kienu destinatarji ta’ deċiżjonijiet 
preċedenti tal-Kummissjoni li kienu stabbilew ksur ta’ l-istess tip. Fuq din il-bażi, Akzo, 
l-akbar produttur ta’ l-MCAA, irċeviet l-ogħla multa individwali ta’ EUR 84.38 miljun, 
segwita minn Hoechst b’EUR 74.03 miljun u minn Atofina b’EUR 58.5 miljun.

Il-ħajt industrijali9�

185. Fl-14 ta’ Settembru, il-Kummissjoni mmultat lill-produtturi tal-ħajt mill-
Ġermanja, mill-Belġju, mill-Olanda, minn Franza, mill-Iżvizzera u mir-Renju Unit to-
tal ta’ EUR 43.497 miljun talli ħaddmu kartelli fis-suq għall-ħajt industrijali. Il-ħajt in-
dustrijali jintuża f ’diversi industriji biex jiġu meħjuta jew irrakkmati diversi prodotti 
bħal ħwejjeġ, tagħmir tad-dar, sits ta’ l-awtomotivi u ċinturini tas-sikurezza, oġġetti tal-
ġilda, saqqijiet, xdud is-saqajn u ħbula.
186. Permezz ta’ spezzjonijiet għal għarrieda li l-Kummissjoni għamlet f ’Novem-
bru 2001 fl-uffiċji ta’ diversi produtturi Komunitarji ta’ prodotti tessili/għall-ħjata u l-
investigazzjoni sussegwenti, il-Kummissjoni skopriet evidenza li l-intrapriżi kienu 
pparteċipaw fit-tliet ftehimiet dwar kartelli u prattiki miftiehma li ġejjin: kartell dwar 
is-suq tal-ħajt għall-klijenti industrijali fil-pajjiżi Benelux u fil-pajjiżi Nordiċi minn Jan-
nar 1990 sa Settembru 2001; kartell dwar is-suq tal-ħajt għall-klijenti industrijali fir-
Renju Unit minn Ottubru 1990 sa Settembru 1996; u kartell dwar is-suq tal-ħajt għall-
klijenti awtomotivi fiż-ŻEE minn Mejju/Ġunju 1998 sal-15 ta’ Mejju 2000.

96 Il-każ COMP/38.337 PO/Thread [Ħajt].
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187. Għal dawn it-tlett iswieq, il-produtturi tal-ħajt ipparteċipaw f ’laqgħat regolari 
u kellhom kuntatti bilaterali biex jiftiehmu dwar iż-żjidiet fil-prezzijiet u/jew il-prez-
zijiet immirati, biex jiskambjaw informazzjoni sensittiva dwar il-listi tal-prezzijiet u/jew 
il-prezzijiet mitluba lill-klijenti individwali, u biex jevitaw il-bejgħ bi prezzijiet aktar 
baxxi minn dawk tal-fonitur sokkombenti bl-għan li jallokaw il-klijenti.
188. Kienu involuti l-kumpaniji li ġejjin: Ackermann Nähgarne GmbH & Co, 
Amann und Söhne GmbH, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread N.V., Bieze 
Stork B.V., Bisto Holding B.V., Coats Ltd, Coats UK Ltd, Cousin Filterie SA, Dollfus 
Mieg et Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, 
Oxley Threads Ltd, Perivale Gütermann Ltd, u Zwicky & Co AG.
189. Il-ksur li wettqu d-destinatarji jitqies bħala “serju ħafna” għaliex kellu l-għan li 
jiffissa l-prezzijiet, biex b’hekk jirrestrinġi l-kompetizzjoni u jaffettwa l-kummerċ bejn 
l-Istati Membri.

It-tabakk mhux ipproċessat Taljan97

190. Fl-20 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni imponiet multi li jammontaw għal total ta’ 
EUR 56.05 miljun fuq erba’ proċessuri Taljani li jipproċessaw it-tabakk (Deltafina, Dimon 
– issa bl-isem il-ġdid ta’ Mindo, Transcatab u Romana Tabacchi), minħabba kollużjoni tul 
perjodu ta’ aktar minn sitt snin (1995–2002) dwar il-prezzijiet imħallsa lil dawk li jkabbru 
t-tabakk u lill-intermedjarji u dwar l-allokazzjoni tal-fornituri tat-tabakk fl-Italja. Id-
deċiżjoni hija wkoll indirizzata lill-Universal Corporation (il-kumpanija parent ta’ l-Istati 
Uniti ta’ Deltafina u l-akbar negozjanta tad-tabakk mad-dinja kollha) u lill-Alliance Once 
International Inc., il-kumpanija li rriżultat mill-amalgamazzjoni tal-kumpaniji parent ta’ 
Transcatab u Dimon u t-tieni l-akbar negozjanta tat-tabakk mad-dinja kollha.
191. Id-deċiżjoni tapplika wkoll multi ta’ EUR 1 000 fuq l-assoċjazzjonijiet tal-
proċessuri u tal-produtturi (l-APTI u l-UNITAB) għall-attivitajiet tagħhom ta’ ffissar 
tal-prezzijiet fin-negozjar tal-ftehimiet mas-settur kollu.
192. Din hija t-tieni darba li l-Kummissjoni ħadet deċiżjoni b’multi fis-settur tat-
tabakk mhux ipproċessat. F’Ottubru 2004, il-Kummissjoni imponiet multi fuq l-
assoċjazzjonijiet tal-proċessuri u tal-produtturi fi Spanja98.
193. Dan huwa l-ewwel każ fejn kien applikat l-Avviż ta’ Klemenza ta’ l-2002. Il-
multi li kienu imposti fuq Mindo/Dimon u t-Transcatab jinkludu tnaqqis ta’ 50 % u 
30 % rispettivament. Id-Deltafina ngħatat immunità kondizzjonali fil-bidu tal-proċedura 
skond it-termini ta’ l-Avviż ta’ Klemenza. Madankollu d-Deċiżjoni rrifjutat il-benefiċċju 
ta’ l-immunità lid-Deltafina minħabba ksur serju min-naħa ta’ Deltafina ta’ l-obbligi ta’ 
kooperazzjoni tagħha (id-Deltafina għarrfet lill-kompetituri tagħha li kienet applikat 
għall-klemenza, biex b’hekk żvelat l-eżistenza ta’ investigazzjoni kontrihom, qabel ma 
l-Kummissjoni setgħet twettaq spezzjonijiet għal għarrieda). Madankollu, ibbażat fuq 

97 Il-każ COMP/38.28� It-tabakk mhux ipproċessat ta’ l-Italja.
98 Il-każ COMP/38.238 It-tabakk mhux ipproċessat ta’ Spanja (verżjoni mhux uffiċjali hija disponibbli 

fuq il-websajt tad-DĠ għall-Kompetizzjoni).
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iċ-ċirkostanzi speċifiċi tal-każ preżenti, il-kontribut effettiv tad-Deltafina għall-istabbil-
ment tal-ksur min-naħa tal-proċessuri jiġġustifika tnaqqis ta’ 50 % fil-multa imposta.

Il-basktijiet industrijali99

194. Fit-30 ta’ Novembru, il-Kummissjoni mmultat sittax-il produttur tal-basktijiet 
tal-plastik industrijali ammont totali ta’ EUR 290.71 miljun talli pparteċipaw f ’kartell 
fil-Ġermanja, fil-pajjiżi Benelux, fi Franza u fi Spanja. Fl-1996, il-parteċipanti fil-kartell 
kellhom madwar 75 % tas-suq għall-basktijiet industrijali f ’dawk il-pajjiżi. Dawn ftieh-
mu bejniethom il-prezzijiet u l-kwoti tal-bejgħ skond iż-żona ġeografika, qassmu l-ord-
nijiet tal-klijenti l-kbar permezz ta’ skemi ta’ l-allokazzjoni, organizzaw appalti kollużivi 
għal tfigħ ta’ offerti u skambjaw informazzjoni dwar il-volumi tal-bejgħ u l-prezzijiet 
tagħhom, b’uħud minnhom għal aktar minn 20 sena mill-1982 sa l-2002. Il-kartell kien 
organizzat fuq żewġ livelli: il-livell globali fi ħdan il-qafas ta’ l-assoċjazzjoni professjona-
li “Valveplast” fejn il-parteċipanti organizzaw laqgħat, tlieta sa erba’ darbiet fis-sena;  
u s-sotto-gruppi reġjonali u funzjonali li wkoll organizzaw laqgħat b’mod regolari.
195. Il-basktijiet tal-plastik industrijali jintużaw biex jiġu imballati diversi prodotti, 
prinċipalment ta’ natura industrijali, iżda wkoll prodotti ddestinati għall-konsumaturi, 
bħal materjali mhux ipproċessati, fertilizzanti, prodotti agrikoli, għalf ta’ l-annimali u 
materjali tal-bini.
196. L-investigazzjonijiet bdew fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni li nġiebet għall-atten-
zjoni tal-Kummissjoni minn wieħed mill-membri tal-kartell, British Polythene Industr-
ies (BPI) skond l-Avviż ta’ Klemenza ta’ l-1996. Il-Kummissjoni wettqet spezzjonijiet 
għal għarrieda f ’Ġunju 2002 fl-uffiċji tal-parti l-kbira tal-parteċipanti fil-kartell. Il-BPI 
ngħatat immunità sħiħa mill-multi talli kienet l-ewwel li pprovdiet lill-Kummissjoni  
l-evidenza li ppermettiet li jiġu organizzati l-ispezzjonijiet. Diversi intrapriżi oħrajn  
kellhom il-multi tagħhom imnaqqsa skond l-Avviż ta’ Klemenza bħala premju għall-
informazzjoni li pprovdew (Trioplast, Bischof + Klein, Cofira-Sac) jew talli ma kkuntes-
tawx il-fatti kif ġew stabbiliti fid-dikjarazzjoni ta’ oġġezzjonijiet li ġiet indirizzata  
lilhom (Nordfolien, Bonar Technical Fabrics u Low & Bonar). Iċ-ċirkostanzi aggravanti 
wasslu għal żjieda fil-multi għall-Bischof + Klein (il-qerda ta’ dokument matul l-ispez-
zjoni) u għall-UPM-Kymmene (ksur ripetut ta’ l-istess tip).

Il-kimiċi tal-lastku100

197. Fil-21 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni mmultat lil erba’ intrapriżi ammont tota-
li ta’ EUR 75.86 miljun talli operaw kartell fil-kimiċi tal-lastku. Il-kumpaniji involuti 
qablu li jiskambjaw informazzjoni dwar il-prezzijiet u/jew iżidu l-prezzijiet ta’ ċerti 
kimiċi tal-lastku (antiossidanti, antiożonanti u aċċelleraturi primarji) fis-swieq taż-ŻEE 
u ta’ madwar id-dinja.

99 Il-każ COMP/38.354 Il-basktijiet industrijali.
�00 Il-każ COMP/38443 Il-kimiċi tal-lastku.
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198. Il-kimiċi tal-lastku huma kimiċi sintetiċi jew organiċi li jtejbu l-produzzjoni u 
l-karatteristiċi tal-prodotti tal-lastku, li jintużaw f ’firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet, li 
l-aktar importanti minnhom huma t-tajers għall-karozzi u għal vetturi oħrajn. Fl-2001, 
il-valur tas-suq taż-ŻEE kien stmat madwar EUR 200 miljun u l-valur tas-suq ta’ mad-
war id-dinja kien stmat madwar EUR 1.5 billion.
199. L-investigazzjoni fis-settur tal-kimiċi tal-lastku bdiet wara applikazzjoni  
għal immunità kondizzjonali mill-multi minn Flexsys f ’April 2002. Wara, il-Kummis-
sjoni għamlet spezzjonijiet għal għarrieda fl-uffiċji tal-Bayer, tal-Crompton Europe u tal- 
General Quimica f ’Settembru 2002. Wara dawn l-ispezzjonijiet, il-Crompton (issa 
Chemtura), il-Bayer u l-General Quimica applikaw għall-klemenza.
200. Filwaqt li hemm għadd ta’ indikazzjonijiet li diġà kien hemm attivitajiet 
kollużivi fl-industrija tal-kimiċi tal-lastku, għall-inqas b’mod okkażjonali, fis-snin 1970, 
il-Kummissjoni kellha biss evidenza biżżejjed soda ta’ l-eżistenza tal-kartell għall-perjo-
du li jkopri s-snin 1996-2001 għall-Flexsys, għall-Bayer u għall-Crompton (issa Chem-
tura) (inklużi l-Crompton Europe u l-Uniroyal Chemical Company) u għall-1999 u għall- 
2000 għall-General Quimica. Għalkemm ir-Repsol YPF SA u r-Repsol Quimica SA ma 
pparteċipawx huma stess fl-arranġamenti kkonċernati, xorta jinżammu responsabbli 
għall-imġiba ta’ General Quimica li hija sussidjarja għalkollox proprjetà tagħhom.

Ċ – l-ecn: l-Istampa ĠeneralI tal-kooperazzjonI

1. stampa ġenerali

201. L-2005 kienet l-ewwel sena sħiħa ta’ implimentazzjoni tas-sistema l-ġdida ta’ 
infurzar li ġiet stabbilita mir-Regolament (KE) Nru 1/2003. Rat approfondiment akbar 
fil-kooperazzjoni bejn l-Awtoritajet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni (NCA) ta’ l-Istati 
Membri ta’ l-UE u l-Kummissjoni. Il-mekkaniżmi provduti mir-Regolament għandhom 
l-għan li jiżguraw infurzar tal-liġi effiċjenti u konsistenti li jiġi operat mingħajr problemi 
matul is-sena kollha.

1.1. Il-kooperazzjoni dwar il-kwistjonjiet ta’ politika

202. Matul l-2005, l-ECN intużat bħala forum għall-awtoritajiet tal-kompetizzjoni 
ta’ l-UE, biex jiġu diskussi kwistjonijiet ġenerali ta’ politika. Sar xogħol f ’erba’ fora diffe-
renti.
203. L-ewwelnett, id-Direttur Ġenerali tad-DĠ għall-Kompetizzjoni u l-kapijiet 
tal-NCAs kollha ltaqgħu sabiex jiddiskutu kwistjonijiet importanti dwar il-politika tal-
kompetizzjoni; huwa ppjanat li din il-laqgħa għandha ssir darba fis-sena. Fl-2005, id-
diskussjoni ffokat fuq ir-reviżjoni tal-politika ta’ l-Artikolu 82.
204. It-tieni, l-NCAs u l-Kummissjoni ltaqgħu f ’dawk li jissejħu “laqgħat plenarji” 
fejn jiġu diskussi kwistjonijiet ġenerali ta’ interess komuni li għandhom x’jaqsmu mal-
politika ta’ antitrust u fejn jiġu skambjati esperjenzi u għarfien; diskussjonijiet u skambji 
bħal dawn irawmu l-ħolqien ta’ kultura komuni ta’ kompetizzjoni fi ħdan in-Netwerk; 
pereżempju saret diskussjoni utli dwar l-istħarriġ settorjali u l-proċedura orali għad-
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dikjarazzjonijiet korporattivi fil-kuntest tal-klemenza. Il-laqgħat plenarji jippermettu 
wkoll diskussjonijiet preliminari bejn il-membri tan-Netwerk dwar il-proposti ta’ poli-
tika mill-Kummissjoni bħall-Green Paper dwar l-azzjonijiet għad-danni.
205. It-tielet, hemm sitt gruppi ta’ ħidma li jieħdu ħsieb kwistjonijiet speċifiċi. Fl-
2005, grupp ta’ ħidma wieħed kien iddedikat għal kwistjonijiet transitorji li jinqalgħu 
mis-sistema l-ġdida ta’ infurzar; ieħor kien iddedikat biex ikunu indirizzati d-diffikul-
tajiet possibbli li jinqalgħu mid-diskrepanzi bejn il-programmi ta’ klemenza; it-tielet 
grupp ta’ ħidma indirizza kwistjonijiet li jirrelataw ma’ l-eteroġeneità tal-proċeduri u 
tas-sanzjonijiet fl-Istati Membri; ir-raba’ grupp ta’ ħidma ħa ħsieb l-informazzjoni u l-
komunikazzjoni dwar l-ECN; il-ħames grupp ta’ ħidma huwa ddedikat għal kwistjo-
nijiet li jirrelataw ma’ l-abbuż tal-pożizzjoni dominanti u s-sitt grupp ta’ ħidma jikkon-
sisti minn ekonomisti tal-kompetizzjoni ewlenin mill-aġenziji fl-ECN. Dawn il-gruppi 
ta’ ħidma jipprovdu forum eċċellenti biex jinqasmu l-esperjenzi dwar kwistjonijiet 
konkreti biex tiġi żviluppata l-aħjar prattika.
206. Fl-aħħarnett, kien hemm 13-il sotto-grupp settorjali ta’ l-ECN iddedikati għal 
setturi partikolari101. Uħud minnhom ipprogrammaw laqgħat regolari filwaqt li oħrajn 
ikkomunikaw prinċipalment permezz ta’ mezzi elettroniċi; jistgħu jindirizzaw kwa-
lunkwe kwistjoni speċifika għas-settur u jagħtu lok għal skambju utili ta’ esperjenza u ta’ 
l-aħjar prattiki; pereżempju, fl-2005, is-sotto-grupp tal-Mezzi ta’ Telekomunikazzjoni 
eżamina l-kompressjonijiet tal-prezzijiet (price squeezing) fis-swieq tal-mezzi ta’ teleko-
munikazzjoni u s-sotto-grupp ta’ l-Enerġija ħa ħsieb il-kuntratti għall-provvista tal-gass 
tul medda twila ta’ żmien. Is-sotto-gruppi settorjali jiżguraw irwieħhom mill-koordi-
nazzjoni tajba eqreb lejn is-sors (upstream) u jwasslu għal strateġija komuni u konsis-
tenza wiesgħa fl-applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni ta’ l-UE, lil hinn mill-każijiet 
individwali.

1.2. L-adattament tal-liġijiet nazzjonali sabiex jigi żgurat l-infurzar 
 effiċjenti mill-NCAs

207. L-2005 rat ukoll xogħol leġiżlattiv importanti fl-Istati Membri biex jiġi żgurat 
il-funzjonament effiċjenti tar-Regolament (KE) Nru 1/2003. Minbarra l-obbligi legali li 
jinqalgħu mill-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, ta’ min josserva li-
vell sinifikanti ta’ konverġenza tal-liġijiet nazzjonali lejn il-liġi ta’ l-UE fil-leġiżlazzjoni 
ġdida nazzjonali. Pereżempju dan huwa rifless fl-abolizzjoni tas-sistema ta’ notifika 
f ’għadd kbir ta’ Stati Membri; illum, fl-Istati Membri kollha ħlief fi tmienja, is-sistemi 
tal-liġi nazzjonali tal-kompetizzjoni huma allinjati mas-sistema ta’ l-applikazzjoni di-
retta ta’ l-Artikolu 81(3) li kienet introdotta mir-Regolament (KE) Nru 1/2003; minn 
dawk it-tmien Stati Membri, tlieta qed iqisu emenda għas-sistema tagħhom. Kien hemm 
ukoll allinjament mas-setgħat investigattivi tal-Kummissjoni, pereżempju fil-qasam ta’ 
l-ispezzjonijiet fid-djar privati. Kienet innotata wkoll konverġenza fit-tipi ta’ deċiżjonijiet 

�0� Is-servizzi bankarji; is-Sigurtajiet; l-Assigurazzjoni; l-Ikel; il-Farmaċewtiċi; il-Professjonijiet Liberali; il-
Kura tas-Saħħa; l-Ambjent; l-Enerġija, il-Ferroviji; il-Vetturi bil-Mutur; it-Telecom; il-Medja.
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li jistgħu jittieħdu mill-NCAs: issa aktar għandhom is-setgħa li jordnaw miżuri tempo-
ranji u jaċċettaw l-impenji.
208. L-adozzjoni tal-programmi nazzjonali ta’ klemenza hija tendenza oħra li kie-
net ferm immarkata: filwaqt li tliet Stati Membri biss kellhom programm ta’ klemenza 
fl-2000, issa hemm 19. Mill-awtoritajiet li għad m’għandhom l-ebda programm (Spanja, 
l-Italja, il-Portugall, is-Slovenja, Malta u d-Danimarka), għall-inqas tlieta qed iqisu jekk 
jintroduċux wieħed. Dan huwa żvilupp sinifikanti ħafna għall-infurzar tal-kartelli fil-
Komunità minħabba li l-programmi ta’ klemenza huma s-sies ta’ l-iskoperta effiċjenti 
tal-kartelli. Dan ser jiffaċilita ferm ukoll id-deċiżjoni ta’ l-applikanti potenzjali li jfittxu 
l-benefiċċju tal-programmi ta’ klemenza għaliex issa jistgħu jiġu protetti kważi kullim-
kien fl-UE.

1.3. Il-kooperazzjoni fil-każijiet individwali

209. Il-kooperazzjoni bejn il-membri ta’ l-ECN fil-każijiet individwali hija organiz-
zata madwar żewġ obbligi prinċipali li għandhom l-NCAs li jgħarrfu lill-Kummissjoni: 
fil-bidunett tal-proċeduri (l-Artikolu 11(3) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003) u qabel 
id-deċiżjoni finali (l-Artikolu 11(4) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003). L-ewwel rekwiżit 
ta’ l-għoti ta’ informazzjoni jiffaċilita l-allokazzjoni mill-ġdid malajr tal-każijiet fil-ftit 
każijiet fejn jidher meħtieġ, filwaqt li t-tieni wieħed għandu rwol importanti biex tkun 
żgurata l-applikazzjoni konsistenti tal-liġi ta’ l-UE.

L-allokazzjoni tal-każijiet

210. Il-Kummissjoni kienet mgħarrfa b’madwar 180 investigazzjoni ta’ każijiet 
ġodda li ġew imnedija mill-NCAs. Hija fuq il-bażi ta’ din l-informazzjoni li, jekk ikun 

Investigazzjonijiet dwar kazijiet godda mnedija mill-NCAs
�-2005, skond it-tip ta' ksur
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hemm bżonn, isiru d-diskussjonijiet dwar l-allokazzjoni mill-ġdid bl-għan li jiġu żgurat 
l-aktar arranġamenti effiċjenti tal-qsim tax-xogħol għal każ partikolari fi ħdan l-ECN.
211. L-esperjenza tal-qsim tax-xogħol fin-Netwerk ikkonfermat li l-metodu flessib-
bli u prammatiku li ġie introdott mir-Regolament u mill-Avviż tan-Netwerk jaħdem 
tajjeb ħafna fil-prattika. Madankollu, huwa wkoll importanti li wieħed jinnota li, kif 
previst mill-Avviż tan-Netwerk102, is-sitwazzjonijiet fejn il-każijiet jibdlu l-idejn huma 
rari meta mqabbla ma’ l-għadd totali ta’ każijiet li ħadu ħsieb il-membri ta’ l-ECN. Mill-
esperjenza ta’ l-2005, kien hemm żewġ oqsma prinċipali fejn il-qsim tax-xogħol fl-ECN 
jista’ jitqies li kellu rwol.
212. L-ewwel xenarju fejn il-qsim tax-xogħol fl-ECN kien kwistjoni kkonċerna l-
istadji tabilħaqq tal-bidu tal-każijiet tal-kartelli fejn il-pass li jmiss li kellu jiġi organizzat 
kienu l-ispezzjonijiet. Din is-sitwazzjoni hija kkaratterizzata minn bżonn kbir ta’ kunfi-
denzjalità u veloċità.
213. Jista’ jiġi kkwotat eżempju b’relazzjoni ma’ l-investigazzjoni fis-settur tal-ħġieġ 
ċatt103. Din l-investigazzjoni tmur lura għall-fatt li diversi NCAs kellhom indikazzjonijiet 
ta’ kartell li jiffissa l-prezzijiet. Meta jitqies li l-ambitu suspettat tal-każ seta’ jeħtieġ azzjoni 
mill-Kummissjoni, l-NCAs għarrfu lill-Kummissjoni fi stadju tassew bikri u ssuġġerew li 
tieħu l-każ f ’idejha. Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni li rċeviet skond l-Artikolu 12, il-Kum-
missjoni organizzat l-ispezzjonijiet. Bħalissa qed tirrivedi l-evidenza miġbura. Dan huwa 
eżempju eċċellenti ta’ kif il-kooperazzjoni mill-qrib fl-ECN tikkontribwixxi għal infurzar 
effiċjenti. Il-Kummissjoni u l-NCAs ta’ l-Istati Membri kkooperaw ukoll fl-istadji bikrin ta’ 
diversi każijiet fejn waslu applikazzjonijiet paralleli għall-klemenza.
214. It-tieni xenarju kien jikkonċerna ċertu numru ta’ lmenti li rċeviet il-Kummis-
sjoni jew li rċeviet NCA, jew li rċevew it-tnejn li huma104 u li kienu jew qegħdin jiġu 
segwiti minn awtorità li għandha pożizzjoni tajba fin-netwerk.

L-applikazzjoni konsistenti

215. Sabiex tkun żgurata applikazzjoni konsistenti ta’ l-Artikoli 81 u 82 KE, l-Ar-
tikolu 11(4) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jeħtieġ li l-NCAs jgħarrfu lill-Kummis-
sjoni mhux aktar tard minn 30 jum qabel ma jadottaw deċiżjoni ta’ projbizzjoni jew 
deċiżjoni li taċċetta impenji. Skond l-Artikolu 11(5) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003, 
l-NCAs jistgħu jikkonsultaw mal-Kummissjoni dwar kwalunkwe każ li jinvolvi l-ap-
plikazzjoni tal-liġi ta’ l-UE.

�02 L-Avviż tan-Netwerk, il-para. 6.
�03 L-Istqarrija għall-Istampa MEMO 05/63 ta’ l-24.2.2005.
�04 Din il-possibbiltà kienet antiċipata fl-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-immaniġġjar ta’ l-ilmenti mill-

Kummissjoni skond l-Artikoli 8� u 82 tat-Trattat KE (ĠU C �0�, tas-27.4.2004, p. 65, para. �9ss).
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216. Fl-2005, il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni skond l-Artikolu 11(4) tad-
deċiżjonijiet previsti fi kważi 80 każ, minn 18-il NCA differenti. Dawn il-każijiet kienu 
jirrelataw għal firxa kbira ta’ ksur f ’diversi setturi ta’ l-ekonomija.

Deċiżjonijiet mistennija sottomessi mill-NCAs fl-2005,
skond it-tip ta' ksur*

Art. 82
37%

Art. 81
49%

Art. 81/82
14%

Art. 81

Art. 82

Art. 81/82

* din it-tabella tirrifletti biss decizjonijiet sotomessi mill-NCAs skond l-Art. 11(4)

217. Il-Kummissjoni ma bdietx proċeduri fl-ebda wieħed minn dawn il-każijiet. 
Ħafna drabi, is-servizzi tad-DĠ għall-Kompetizzjoni fuq diversi livelli daħlu f ’diskus-
sjonijiet ma’ l-NCA u pprovdew kummenti u pariri lill-awtorità fuq bażi informali. 
Dawn il-kummenti, li ma jirrappreżentawx pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni, jitqie-
su bħala korrispondenza interna bejn l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u mhumiex 
aċċessibbli għall-partijiet skond ir-Regolament (KE) Nru 1/2003. Jekk NCA tieħu ispi-
razzjoni minn dawn il-kummenti biex tipprevedi oġġezzjonijiet ġodda kontra l-
intrapriżi, ikollha toħroġ dikjarazzjoni ta’ oġġezzjonijiet ieħor (jew l-ekwivalenti nazzjo-
nali tagħha) u tħalli li l-partijiet jinstemgħu. Dan ma seħħx fl-2005.
218. Id-diskussjonijiet miftuħa u kostruttivi li saru bejn l-awtoritajiet tal-kompetiz-
zjoni fl-UE fl-2005 ippermettew infurzar mingħajr problemi u konsistenti tal-liġi tal-
kompetizzjoni ta’ l-UE.

2. l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-Ue mill-qrati 
 nazzjonali fl-Ue: rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ l-artikolu 
 15 tar-regolament (ke) nru 1/2003

2.1. L-għajnuna fil-forma ta’ informazzjoni jew fil-forma ta’ opinjoni

219. L-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jagħti lill-imħallfin nazzjo-
nali l-għażla li jitolbu lill-Kummissjoni tagħrif li jkun fil-pussess tagħha jew opinjoni 
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dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE. 
Fl-2005, il-Kummissjoni pprovdiet informazzjoni bħala tweġiba għal tliet talbiet mill-
imħallfin nazzjonali u ħarġet sitt opinjonijiet; tlieta kienu bi tweġiba għal talbiet mill-
qrati Belġjani, waħda għal qorti Litwana u tnejn għall-qrati Spanjoli (ara aktar ’l isfel 
is-sommarji ta’ dawn l-opinjonijiet). Tliet talbiet li waslu fl-2005 kienu pendenti fl-aħħar 
tas-sena.
220. Sabiex tittejjeb l-applikazzjoni konsistenti tal-liġi tal-kompetizzjoni ta’ l-UE u 
jiġu evitati opinjonijiet konfliġġenti min-naħa tal-Kummissjoni u ta’ l-NCAs, ġie mif-
tiehem illi malli qorti nazzjonali tirrikorri għand il-Kummissjoni jew għand NCA għal 
opinjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni ta’ l-UE, il-Kummissjoni u l-
NCA ta’ dak l-Istat Membru ser jgħarrfu lil xulxin.
221. Barra minn dan, sabiex tiżdied it-trasparenza, ġie deċiż illi l-opinjonijiet li 
tkun tat il-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE jku-
nu disponibbli pubblikament fuq it-talba ta’ qorti nazzjonali skond l-Artikolu 15(1) tar-
Regolament (KE) Nru 1/2003. L-opinjonijiet ser jitqiegħdu fuq il-websajt tad-DĠ għall-
Kompetizzjoni ladarba s-sentenza fil-każ li fih intalbet l-opinjoni tkun ġiet innotifikata 
lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003. L-opinjo-
nijiet ser isiru disponibbli biss sakemm ma jkun hemm l-ebda impediment legali, b’mod 
partikolari fir-rigward tar-regoli proċedurali tal-qorti li tkun qed tagħmel it-talba.

2.2. Is-sentenzi tal-qrati nazzjonali

222. L-Artikolu 15(2) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jeħtieġ li l-Istati Membri ta’ 
l-UE jgħaddu lill-Kummissjoni kopja ta’ kwalunkwe sentenza bil-miktub maħruġa mill-
qrati nazzjonali li jiddeċiedu dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 81 jew 82 KE. Il-Kum-
missjoni rċeviet kopji ta’ 54 sentenza mogħtija fl-2005, li tqiegħdu fuq il-websajt tad-DĠ 
għall-Kompetizzjoni tant li l-awtorità li tittrasmetti ma kklassifikathomx bħala kunfi-
denzjali (is-sentenzi kunfidenzjali huma elenkati biss). Il-parti l-kbira ta’ dawk is-sen-
tenzi (43) rriżultaw minn azzjonijiet privati għal infurzar, li fil-parti l-kbira tal-każijiet 
kienu qed ifittxu l-annullament ta’ ftehim minħabba n-nuqqas ta’ kompatibilità tiegħu 
mar-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE. 10 sentenzi biss ingħataw mill-qrati ta’ l-appell li 
kienu qed jirrivedu d-deċiżjonijiet amministrattivi ta’ l-NCAs.

2.3. L-intervent amicus curiae

223. L-Artikolu 15(3) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 jħalli lill-Kummissjoni u 
lill-NCAs li jressqu osservazzjonijiet quddiem il-qrati nazzjonali dwar kwistjonijiet li 
jirrelataw ma’ l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-kompetizzjoni ta’ l-UE. Il-Kummissjoni ma 
rrikorrietx għal dan il-mekkaniżmu fl-2005.

2.4. Il-finanzjament tat-taħriġ ta’ l-imħallfin nazzjonali fil-liġi 
 tal-kompetizzjoni ta’ l-UE

224. It-taħriġ u l-edukazzjoni kontinwi ta’ l-imħallfin nazzjonali fil-liġi tal-kompe-
tizzjoni ta’ l-UE huma ferm importanti sabiex tiġi żgurata applikazzjoni li hija kemm 
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effettiva kif ukoll koerenti ta’ dawk ir-regoli. Fl-2005, il-Kummissjoni ffinanzjat b’mod 
konġunt 12-il proġett ta’ taħriġ, fejn impenjat kważi EUR 600 000 għat-taħriġ ta’ l-
imħallfin nazzjonali mill-25 Stat Membru kollha.

2.5. Is-sommarji ta’ l-opinjonijiet maħruġa mill-Kummissjoni skond 
 l-Artikolu 15(1) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003

Il-Belġju

It-tliet talbiet għal opinjonijiet li ġejjin kienu riċevuti mill-Qorti ta’ l-Appell fi Brussell.

225. L-ewwelnett, il-Qorti ta’ l-Appell staqsiet jekk kienx kompatibbli ma’ l-Artikolu 81 
KE li birrerija tikkonkludi ftehim ta’ xiri esklużiv għal ħames snin għal xorb ieħor li mhux 
birra fl-1997, wara li tkun ikkonkludiet ftehim ta’ xiri esklużiv għal għaxar snin għall-birer 
ma’ l-istess xerrej fl-1993. Jekk il-ftehimiet tqiesu li huma inkompatibbli ma’ l-Artikolu 81 
KE, il-qorti fittxtet gwida dwar l-ambitu tan-nullità skond l-Artikolu 81(2) KE.

226. Dwar il-kwistjoni tal-kompatibilità ma’ l-Artikolu 81 KE, l-opinjoni rreferiet 
għas-sentenza Delimitis tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ–European Court of Justi-
ce) u l-avviż de minimis tal-Kummissjoni. L-opinjoni ġibdet l-attenzjoni għar-regola-
menti ta’ eżenzjoni tal-kategorija rilevanti tal-Kummissjoni (jiġifieri r-Regolament (KE) 
Nru 1984/83 (sal-31 ta’ Mejju 2000) u s-suċċessur tiegħu, ir-Regolament (KE) Nru 
2790/1999). Fl-aħħarnett, dwar l-ambitu ta’ l-Artikolu 81(2) KE, l-opinjoni fakkret il-
ġurisprudenza rilevanti ta’ l-ECJ, b’mod partikolari s-sentenza Courage.

227. It-tieni, il-Qorti ta’ l-Appell staqsiet jekk, skond l-Artikoli 81 u 82 KE, ftehim 
bejn l-organizzatur ta’ wirja tat-trakkijiet u l-importaturi u d-distributuri li juru t-
trakkijiet tagħhom fil-wirja jistax jinkludi projbizzjoni fuq il-parteċipazzjoni fi kwa-
lunkwe avveniment simili fil-Belġju għall-perjodu ta’ sitt xhur qabel il-wirja.

228. L-opinjoni stabbiliet il-qafas analitiku skond l-Artikolu 81 KE, fejn enfasizzat 
il-linji ta’ gwida dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 81(3), kif ukoll il-prattika tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fil-qasam tal-wirjiet. Hija enfasizzat il-ħtieġa li jkun 
iddefinit is-suq ġeografiku rilevanti biex jiġi vvalutat jekk il-klawżola ta’ nuqqas ta’ kom-
petizzjoni setgħetx teskludi lill-kompetituri. L-opinjoni ċċarat ukoll ir-relazzjoni bejn 
l-Artikolu 81 KE u l-Artikolu 82 KE u ġibdet l-attenzjoni li l-effiċjenzi jistgħu jitqiesu 
fil-valutazzjonijiet skond l-Artikolu 82 KE.

229. Fl-aħħarnett, il-Qorti ta’ l-Appell staqsiet jekk il-kriterji li ġew iffissati minn 
soċjetà ta’ ġbir biex jingħata l-istat ta’ “grand organisateur” lil ċerti utenti kummerċjali u 
l-iskont ta’ 50 % mogħtija lil utenti bħal dawn humiex kompatibbli ma’ l-Artikolu 82 KE 
jew jekk dan jammontax għal diskriminazzjoni illegali fit-tifsira ta’ dik id-
dispożizzjoni.

230. L-opinjoni, b’referenza għall-ġurisprudenza dwar is-soċjetajiet tal-ġbir, tistab-
bilixxi d-diversi elementi li jistgħu jitqiesu biex ikun iddeterminat jekk il-kriterji jew l-
applikazzjoni tagħhom jistgħux jikkostitwixxu ksur ta’ l-Artikolu 82 KE.
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Spanja

231. Inqalgħet talba għal opinjoni fil-kuntest ta’ litigazzjoni bejn fornitur fis-suq 
bl-ingrossa Spanjol għall-prodotti tal-petroleum u operatur ta’ stazzjon ta’ servizz. Il-
Qorti Spanjola staqsiet jekk it-tip u d-daqs tan-netwerk tal-fornitur fi Spanja setgħetx 
taffettwa l-kummerċ interstatali u twassal għal restrizzjoni fuq il-kompetizzjoni u jekk 
ir-relazzjoni kuntrattwali bejn il-partijiet setgħetx tibbenefika minn eżenzjoni skond l-
Artikolu 81(3).

232. L-opinjoni stabbiliet ir-raġunament tal-Kummissjoni dwar il-valutazzjoni tal-
kompatibilità ta’ ftehimiet dwar provvista esklużiva bħal dawn mal-liġi tal-kompetizzjo-
ni ta’ l-UE. Enfasizzat li netwerk ta’ kuntratti għal provvista esklużiva jista’ jwassal għal 
problemi ta’ esklużjoni u spjegat kif għandha tiġi vvaluata l-esklużjoni possibbli tas-suq 
b’referenza għall-ġurisprudenza ta’ l-ECJ (Delimitis), il-linji ta’ gwida u l-avviżi tal-
Kummissjoni, kif ukoll avviż skond l-Artikolu 27(4) li ġie ppubblikat fil-kuntest tal-każ 
COMP/38.348 (REPSOL). L-opinjoni rreferiet għal-linji ta’ gwida tal-Kummissjoni 
dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 81(3) għal valutazzjoni ta’ jekk il-kuntratt jissodisfax 
il-kondizzjonijiet ta’ l-Artikolu 81(3).

233. F’każ simili, qorti Spanjola staqsiet jekk ftehim bejn fornitur bl-ingrossa tal-
prodotti tal-petroleum u operatur ta’ stazzjon ta’ servizz kienx kompatibbli ma’ l-Ar-
tikolu 81 KE. B’mod partikolari, talbet kjarifika dwar jekk klawżola ta’ nuqqas ta’ kom-
petizzjoni u klawżola taż-żamma tal-prezz tal-bejgħ mill-ġdid (RPM – resale price 
maintenance) kinux kompatibbli ma’ l-Artikolu 81 KE, jekk il-ftehim ikkonċernat setax 
jibbenefika mir-regolamenti ta’ eżenzjoni tal-kategorija, u jekk l-operatur ta’ l-istazzjon 
ta’ servizz setax jitqies bħala aġent.

234. L-opinjoni ddikjarat li restrizzjoni assolutament ipprojbita fuq l-RPM tip-
prekludi d-disponibbiltà ta’ eżenzjoni tal-kategorija u indikat li l-klawżoli li jipprovdu 
għal restrizzjoni assolutament ipprojbita fuq l-RPM huma mingħajr effett sakemm 
mhumiex parti minn kuntratt ġenwin ta’ aġenzija. L-opinjoni ddeskriviet fil-qosor il-
kriterji biex jiġi vvalutat jekk bejjiegħ bl-imnut huwiex aġent skond ir-regoli tal-kompe-
tizzjoni ta’ l-UE b’referenza għal-linji ta’ gwidi tal-Kummissjoni. L-opinjoni spjegat 
ukoll kif għandha ssir l-analiżi għall-esklużjoni possibbli tas-suq kif ukoll il-valutazzjo-
ni ta’ jekk il-ftehim setax jibbenefika minn eżenzjoni skond l-Artikolu 81(3), b’referenza 
għall-ġurisprudenza ta’ l-ECJ (Delimitis), il-linji ta’ gwidi u l-avviżi tal-Kummissjoni, kif 
ukoll l-avviż skond l-Artikolu 27(4) li ġie ppubblikat fil-kuntest tal-każ COMP/38.348 
(REPSOL). Fl-aħħarnett, l-opinjoni nnotat li huwa l-imħallef li jrid jikkonkludi jekk 
kwalunkwe klawżola li jista’ jsib li hija mingħajr effett setgħetx titneħħa mill-kuntratt 
jew jekk għandux jitwarrab il-kuntratt sħiħ.

Il-Litwanja

235. Il-Qorti tad-Distrett ta’ Vilnius staqsiet jekk kienx kompatibbli ma’ l-Artikolu 
86(1) KE, flimkien ma’ l-Artikolu 82 KE, li muniċipalità tagħmel proċedura għal sejħa 
ta’ offerti għall-għotja ta’ dritt esklużiv tal-ġbir ta’ l-iskart għal 15-il sena. L-applikant 
fl-azzjoni legali li hemm pendenti quddiem il-qorti argumenta li esklużività tul medda 
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twila ta’ żmien bħal din għandha tagħti lid-detentur tal-konċessjoni l-opportunità li jit-
lob prezzijiet eċċessivi mingħand ċerti klijenti.
236. L-opinjoni tindirizza l-kwistjoni ta’ l-eżistenza ta’ pożizzjoni dominanti fis-set-
tur tal-ġestjoni ta’ l-iskart skond l-Artikolu 82 KE b’referenza għall-ġurisprudenza ta’ l-
ECJ dwar il-ġestjoni ta’ l-iskart (Københavns105 u Dusseldorp106) u l-avviż tal-Kummis-
sjoni dwar id-definizzjoni tas-suq rilevanti għall-iskopijiet tal-liġi tal-kompetizzjoni 
Komunitarja107. L-opinjoni tiddeskrivi fil-qosor il-kondizzjonijiet li jridu jiġu sodisfatti 
biex jinstab li nkiser l-Artikolu 86(1), flimkien ma’ l-Artikolu 82 KE, jiġifieri li abbuż 
mid-detentur tal-konċessjoni li rnexxielu għandu jkun ir-riżultat inevitabbli jew għall-
inqas dak probabbli tal-kondizzjonijiet ta’ l-offerta. Fl-aħħarnett, l-opinjoni tindika li 
ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni jista’ jkun iġġustifikat skond l-Artikolu 86(2) KE, b’re-
ferenza għas-sentenza Københavns.

3. Il-kooperazzjoni ta’ l-ecn fis-setturi differenti

Il-grupp ta’ ħidma ta’ l-ECN dwar l-informazzjoni u l-komunikazzjoni dwar l-ECN

237. Il-grupp ta’ ħidma ta’ l-ECN dwar l-informazzjoni u l-komunikazzjoni dwar 
l-ECN stabbilixxa l-mandat tiegħu u x-xogħol inbeda dwar il-kwistjonijiet li ġejjin: des-
krizzjoni ġenerali ta’ l-ECN; l-istatistiċi dwar il-funzjonament ta’ l-ECN li għandhom 
jiġu ppubblikati fuq il-websajt tad-DĠ għall-Kompetizzjoni; l-istruttura tal-paġni ta’ l-
internet iddedikati għall-ECN; logo ta’ l-ECN u test għall-mistoqsijiet li jsiru l-aktar ta’ 
spiss (FAQ). Il-websajt tad-DĠ għall-Kompetizzjoni qed jingħata dehra ġdida u bħala 
soluzzjoni temporanja, il-figuri dwar il-każijiet ta’ l-antitrust li qed jiġu ttrattati mill-
awtoritajiet ta’ l-ECN (investigazzjonijiet ġodda u deċiżjonijiet previsti) ġew ippubblika-
ti fuq bażi ta’ kull xahar sa minn Settembru fit-taqsima tas-suġġetti jaħarqu tal-websjat 
fid-DĠ għall-Kompetizzjoni.

Il-grupp ta’ ħidma ta’ l-ECN dwar l-abbuż minn pożizzjoni dominanti

238. Bejn Frar u April ittellgħu ħames laqgħat tal-grupp ta’ ħidma ta’ l-ECN dwar 
l-abbuż minn pożizzjoni dominanti. F’dawn il-laqgħat, kienu diskussi tipi partikolari ta’ 
abbuż – prezzijiet maħsuba biex tinqered il-kompetizzjoni, rifjut ta’ negozju u kompres-
sjoni tal-marġni, skonti, irbit, l-iffissar ta’ prezzijiet eċċessivi u diskriminazzjoni – bl-
għajnuna ta’ wħud mill-każijiet ippreżentati mill-NCAs. B’mod ġenerali, d-diskussjo-
nijiet urew li l-prattiki ta’ infurzar differenti għandhom bosta affarijiet komuni u 
jinqalgħu l-istess kwistjonijiet jew kwistjonijiet simili.

�05 Il-każ C-209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) vs Københavns Kommune [2000] 
ECR I-3743.

�06 Il-każ C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV u oħrajn vs Ministru van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer [�998] ECR I-4075.

�07 ĠU C 372, tad-9.�2.97, p. �.
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Il-grupp ta’ ħidma ta’ l-ECN ta’ l-ekonomisti tal-kompetizzjoni ewlenin

239. L-ewwel laqgħa tal-grupp ta’ ħidma ta’ l-ECN ta’ l-ekonomisti tal-kompetiz-
zjoni ewlenin ittellgħet fit-30 ta’ Settembru. kienet diskussa l-analiżi ekonomika ta’ 
għadd ta’ każijiet magħżula nazzjonali u ta’ l-UE ta’ amalgamazzjonijiet u ta’ antitrust. 
Billi ġie stabbilit kuntatt aktar mill-qrib bejn l-ekonomisti mill-NCAs u l-Kummissjoni, 
dan is-sotto-grupp għandu l-għan li jiżviluppa kompetenza teknika u metodu konġunt 
fl-applikazzjoni ta’ l-għodod ta’ l-immudellar għall-politika tal-kompetizzjoni. Bħala l-
pass li jmiss, f ’Marzu 2006 laqgħa ad-hoc ser tiddiskuti l-metodi ta’ ħidma għall-ekono-
misti fl-awtoritajiet tal-kompetizzjoni.

Is-sotto-grupp ta’ l-ECN dwar il-mezzi ta’ telekomunikazzjoni u s-servizzi postali

240. Matul l-2005 l-NCAs involvew irwieħhom f ’livell għoli ta’ attività fis-settur 
tal-mezzi ta’ telekomunikazzjoni u f ’dak postali, fejn resqu quddiem l-ECN għadd kbir 
ta’ każijiet ġodda kif ukoll deċiżjonijiet previsti. Kien biss b’mod eċċezzjonali li l-każijiet 
kienu jikkonċernaw l-Artikolu 81 KE. Il-maġġoranza l-kbira tal-każijiet, kif mistenni, 
kienu jikkonċernaw l-attentati tas-sokkombenti biex jabbuża mid-dominanza tiegħu 
tas-suq, ta’ spiss billi jwieżen is-saħħa fis-suq mis-swieq eqreb lejn is-sors (aċċess) għas-
swieq ’il bogħod mis-sors (servizzi) bħall-broadband jew it-telefonija tal-leħen. Huwa 
interessanti li wieħed jinnota li kważi l-50 % tal-każijiet kollha ta’ l-Artikolu 82 fl-ECN 
li jikkonċernaw is-settur tal-mezzi ta’ ta’ telekomunikazzjoni kienu jirrelataw mal-kom-
pressjoni tal-marġni, li kienet ukoll is-suġġett ta’ l-ewwel laqgħa tas-sotto-grupp ta’ l-
ECN dwar il-mezzi ta’ telekomunikazzjoni. Fis-settur postali, il-parti l-kbira tal-każijiet 
ikkonċernaw ukoll diversi abbużi li kellhom l-għan li jwieżnu s-saħħa fis-suq jew jorbtu 
s-swieq ta’ monopolji mas-swieq liberalizzati. L-għadd kbir ta’ każijiet nazzjonali li 
hemm għaddejjin juri li hemm ambitu wiesa’ għall-applikazzjoni tar-regoli ta’ l-antitrust 
minbarra r-regolamentazzjoni speċifika għas-settur.

Is-sotto-grupp ta’ l-ECN dwar l-enerġija

241. Is-sena 2005 kienet ferm importanti għall-kooperazzjoni ta’ l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni fis-settur ta’ l-enerġija, għaliex is-settur ta’ l-enerġija ma kienx biss prijo-
rità għall-Kummissjoni, iżda wkoll għal ħafna NCAs. Wara li t-tnedija tiegħu fl-2004, 
is-sotto-grupp ta’ l-ECN dwar l-enerġija ltaqa’ tliet darbiet fl-2005. Kien hemm żewġ 
laqgħat tekniċi f ’April u f ’Lulju u laqgħa waħda ta’ livell għoli f ’Novembru għall-kapijiet 
ta’ l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u għar-regolaturi ta’ l-enerġija. Il-laqgħat tas-sotto-
grupp iffokaw fuq l-istħarriġ li għaddej/ġie konkluż fis-setturi tal-gass u ta’ l-elettriku 
mill-Kummissjoni u ċerti awtoritajiet nazzjonali. Fil-laqgħa ta’ Novembru, il-kapijiet ta’ 
l-NCAs u r-regolaturi ta’ l-enerġija appoġġjaw bil-qawwa s-sejbiet inizjali tad-DĠ għall-
Kompetizzjoni fl-istħarriġ settorjali kif ġie stabbilit fid-dokument tal-kwistjonijiet. Is-
sotto-grupp iddiskuta wkoll id-definizzjonijiet tas-suq fis-swieq tal-bejgħ bl-ingrossa ta’ 
l-elettriku. Għadd ta’ każijiet ferm prominenti fis-settur ta’ l-enerġija li ġew ittrattati fuq 
livell nazzjonali tressqu quddiem il-Kummissjoni, u kienu jirrelataw ma’ kwistjonijiet 
ferm importanti bħall-kompatibilità tal-kuntratti għall-provvista tal-gass tul medda 
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twila ta’ żmien mal-liġi tal-kompetizzjoni ta’ l-UE jew l-iffissar ta’ prezzijiet eċċessivi 
fis-settur ta’ l-elettriku.

Is-sotto-grupp ta’ l-ECN dwar il-ferroviji – In-Netwerk tal-Kompetizzjoni tat-Trasport bil-
Ferroviji (RTCN–Rail Transport Competition Network)

242. F’Marzu, l-RTCN ltaqgħet għat-tielet darba. Wara d-diskussjonijiet preċedenti, 
kien possibbli li jkun hemm l-ewwel skambju ta’ opinjonijiet mal-Korpi Regolatorji tal-
Ferroviji (RBs–Rail Regulatory Bodies) dwar kif għandha tiġi msaħħa l-kooperazzjoni 
bejn l-NCAs u l-RBs fejn għandu x’jaqsam il-ftuħ tas-suq tal-ferroviji. L-iskambju ta’ l-
opinjonijiet ser isir darba fis-sena. L-għan huwa li jiġu identifikati d-diffikultajiet għall-
kompetizzjoni/għal-liberalizzazzjoni kemm fis-swieq tal-ferroviji għat-trasport tal-me-
rkanzija kif ukoll f ’dawk għat-trasport u jiġi deċiż dwar liema awtorità qiegħda 
f ’pożizzjoni tajba biex taġixxi. Il-kooperazzjoni fi ħdan l-RTCN u l-RB diġà ppruvat li 
tagħti ħafna frott. L-isfida hija li titkompla l-esplorazzjoni tal-mogħdijiet u tittieħed 
deċiżjoni dwar azzjonijiet konkreti li għandhom jiffaċilitaw b’mod sinifikanti d-dħul ta’ 
parteċipanti ġodda u jtejbu l-kompetizzjoni fis-settur.

Is-sotto-grupp ta’ l-ECN dwar l-ambjent

243. Fl-2005, is-sotto-grupp ta’ l-ECN dwar l-ambjent iddiskuta d-Dokument tad-
DĠ għall-Kompetizzjoni dwar kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni fis-sistemi ta’ ġestjoni ta’ 
l-iskart li kien ippubblikat f ’Settembru fuq il-websajt tad-DĠ għall-Kompetizzjoni. Id-
dokument jeżamina kwistjonijiet ta’ antitrust li jistgħu jinqalgħu fejn għandhom x’jaq-
smu sistemi ta’ ġestjoni ta’ l-iskart, b’mod partikolari rigward l-iskart mill-imballaġġ, 
it-tifrik tal-karozzi u l-iskart elettroniku.

Is-sotto-grupp ta’ l-ECN tal- esperti fil-kwistjonijiet tas-sigurtajiet

244. It-tielet laqgħa annwali tas-sotto-grupp ta’ l-ECN ta’ l-esperti fil-kwistjonijiet 
tas-sigurtajiet saret f ’Settembru. Il-kuntatti regolari ffaċilitaw il-konverġenza fl-ap-
plikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni f ’dan is-settur fuq livell nazzjonali u dak ta’ l-
UE. Il-konsolidazzjoni kienet suġġett ewlieni f ’din il-laqgħa fejn l-NCAs qasmu l-esper-
jenzi reċenti tagħhom. Bħala inizjattiva ġdida, kien ippreżentat xi mudellar teoretiku 
preliminari ta’ l-effetti fuq il-benesseri tal-konsolidazzjoni fis-settur ta’ l-issetiljar.

d – każIjIet maGħżUla tal-QortI

max.mobil108

245. B’sentenza tat-22 ta’ Frar, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ) irrevokat is-
sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (CFI–Court of First Instance) fil-Każ T-54/99 max.
mobil vs il-Kummissjoni, li rrikonoxxiet dritt ġenerali ta’ dawk li għamlu l-ilment li jis-
fidaw ir-rifjut tal-Kummissjoni li taġixxi skond l-Artikolu 86(3) KE. Fis-sentenza tagħha 

�08 Il-każ C-�4�/02 P Il-Kummissjoni vs T-Mobile Austria GmbH.
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l-ECJ qalet illi dawk li għamlu l-ilment skond l-Artikolu 86(3) ma jistgħux jisfidaw id-
deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li ma tibdiex proċedura kontra Stat Membru għaliex att 
bħal dan ma jistax jitqies li jipproduċi effetti legali li jorbtu. Meta għamlet dan, l-ECJ 
ikkonfermat il-prattika tal-Kummissjoni li tittratta l-ilmenti skond l-Artikolu 86(3) KE 
b’mod simili għall-metodu użat skond l-Artikolu 226 KE.

Syfait (Glaxo Greece)109

246. B’sentenza tat-30 ta’ Mejju, l-ECJ irrifjutat bħala inammissibbli talba għal 
deċiżjoni preliminari li ta l-Kunsill Grieg tal-Kompetizzjoni f ’relazzjoni ma’ interpre-
tazzjoni ta’ l-Artikolu 82 KE dwar il-kummerċ parallel tal-farmaċewtiċi. L-ECJ sabet illi 
l-Awtorità Nazzjonali tal-Kompetizzjoni (NCA) Griega ma kinitx tribunal fit-tifsira ta’ 
l-Artikolu 234 KE. Din il-konklużjoni ntlaħqet fuq il-bażi ta’ serje ta’ elementi meqjusa 
bħala ħaġa waħda, inkluż in-nuqqas ta’ biżżejjed salvagwardji biex tkun garantita l-indi-
pendenza sħiħa ta’ l-NCA Griega u, aktar importanti, iċ-ċirkostanza meta awtorità tal-
kompetizzjoni tista’ titneħħilha l-kompetenza tagħha permezz ta’ deċiżjoni tal-Kum-
missjoni bbażata fuq l-Artikolu 11(6) tar-Regolament (KE) Nru 1/2003.

Il-grafita ta’ speċjalità110

247. B’sentenza tal-15 ta’ Ġunju, li prinċipalment tittratta l-multi, is-CFI appoġġjat 
l-essenza tas-sejbiet u tar-raġunament tal-Kummissjoni fid-deċiżjoni tagħha tas-17 ta’ 
Diċembru 2002 dwar żewġ kartelli fis-settur tal-grafita ta’ speċjalità.
248. Is-CFI kkonfermat, fir-rigward tal-kunċett ta’ “intrapriża”, li l-Kummissjoni 
ġeneralment tista’ tassumi li sussidjarja li hija għalkollox il-proprjetà tal-kumpanija pa-
rent essenzjalment issegwi l-istruzzjonijiet li tagħtiha l-kumpanija parent mingħajr il-
bżonn li jiġi kkontrollat jekk il-kumpanija parent filfatt tkunx eżerċitat dik is-setgħa.
249. Is-CFI ddeċidiet li meta jiġi vvalutat il-piż rispettiv tal-parteċipanti għal kartell 
dinji li jiffissa l-prezzijiet u għaldaqstant meta jiġi ffissat l-ammont tal-bidu tal-multa li 
għandha tkun imposta fuq kull wieħed, il-Kummissjoni għandha d-dritt li tuża d-dħul 
dinji mill-prodott u l-ishma mis-suq dinji bħala referenza.
250. Is-CFI kkonfermat li, skond il-prinċipju tat-territorjalità, mhemm l-ebda kun-
flitt fl-eżerċizzju mill-Kummissjoni u mill-awtoritajiet ta’ l-Istati Uniti fis-setgħa 
tagħhom li jimponu multi fuq intrapriżi li jiksru r-regoli tal-kompetizzjoni taż-ŻEE u ta’ 
l-Istati Uniti. Għalhekk il-Kummissjoni ma tiksirx il-prinċipju ta’ “ne bis in idem” jekk 
timponi multi fuq intrapriżi għal ksur partikolari meta diġà ġew imposti penali fl-Istati 
Uniti għall-istess ksur, anki jekk il-Kummissjoni tkun irreferiet għall-ishma mis-suq 
dinji u għad-dħul dinji meta ffissat il-multi.
251. Dwar iċ-ċirkostanzi attenwanti, is-CFI kkonfermat li l-Kummissjoni m’għandha 
l-ebda obbligu li tnaqqas multa għat-tmiem ta’ ksur manifest, kemm jekk dak it-tmiem 
seħħ qabel jew wara l-investigazzjoni tagħha.

�09 Il-każ C-53/03 Syfait a.o. vs GlaxoSmithkline AEVE.
��0 Il-każijiet konġunti T-7�/03, T-74/03, T-87/03 u T-9�/03 Tokai, Intech EDM u SGL Carbon vs il-Kummissjoni.
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252. Madanakollu, ingħataw tnaqqis mill-multi għal tliet raġunijiet. L-ewwelnett, 
is-CFI sabet żball fattwali dwar id-dħul ta’ wieħed mid-destinatarji. It-tieni, is-CFI sabet 
li l-imġiba ta’ wieħed mill-membri tal-kartell ma kinitx tista’ tingħaraf daqshekk malajr 
minn dik tat-tnejn l-oħra; għalhekk naqqset il-livell taż-żjieda korrispondenti imposta 
fuq dik il-kumpanija għal ċirkostanzi aggravanti minn 50 % għal 35 %. It-tielet, is-CFI 
iddeċidiet li, meta intrapriża tisfaxxa qabel l-adozzjoni ta’ deċiżjoni ta’ projbizzjoni, il-
limitu massimu tal-multa jrid jiġi applikat individwalment lill-entitajiet separati li 
jirriżultaw; għalhekk is-CFI naqqset l-ammont tal-multa imposta fuq l-iżgħar destina-
tarju. Is-sentenza qiegħda taħt appell minn kumpanija waħda111.

Il-pajpijiet insulati minn qabel112

253. B’sentenza tat-28 ta’ Ġunju, l-ECJ ma laqgħetx l-appelli kollha kontra s-senten-
zi tas-CFI ta’ l-20 ta’ Marzu 2002113 dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni fil-każ tal-
pajpijiet insulati minn qabel. Għall-ewwel darba, il-legalità tal-metodu tal-Kummissjo-
ni biex jiġu ffissati l-multi kif inhu deskritt fil-Linji ta’ gwida dwar il-multi ta’ l-1998 114 
kienet ikkonfermata mill-ECJ.
254. L-ECJ qalet li l-applikazzjoni ta’ metodu bħal dan mhijiex kuntrarja għall-
prinċipju tal-protezzjni ta’ l-aspettattivi leġittimi. Enfasizzat li l-Kummissjoni tgawdi 
minn diskrezzjoni wiesgħa fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni, b’mod partikolari 
fir-rigward tad-determinazzjoni ta’ l-ammonti tal-multi. L-applikazzjoni xierqa tar-re-
goli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE teħtieġ li l-Kummissjoni, ikun meta jkun, tista’ taġġusta 
l-livelli tal-multi skond il-ħtiġiet ta’ dik il-politika. L-intrapriżi involuti fi proċedura am-
ministrattiva fejn jistgħu jiġu imposti l-multi ma jistax jakkwistaw aspettattivi leġittimi 
li l-Kummissjoni mhux ser teċċedi l-livell tal-multi imposti qabel jew li ser jintuża me-
todu partikolari ta’ kif jiġu kkalkulati l-multi.
255. Barra minn hekk, l-ECJ sabet li l-metodu l-ġdid ta’ kif jiġu kkalkulati l-multi li 
huwa inkluż fil-Linji ta’ Gwida kien raġonevolment prevedibbli għall-intrapriżi, bħall-
appellanti, fiż-żmien meta seħħ il-ksur ikkonċernat. Il-pinrċipju ta’ nuqqas ta’ retroatti-
vità għalhekk ma nkisirx. Barra minn hekk, l-ECJ iddikjarat li fl-istabbiliment fil-Linji 
ta’ gwida tal-metodu li pproponiet li tapplika meta jiġu kkalkulati l-multi, il-Kummis-
sjoni baqgħet fi ħdan il-qafas legali tagħha u ma eċċeditx id-diskrezzjoni kkonferita li-
lha mil-leġiżlatur.

��� Il-każ C-328/05 P SGL Carbon vs il-Kummissjoni.
��2 Il-każijiet konġunti C-�89/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P sa C-208/02 P u C-2�3/02 P. Dansk Rørindus-

tri u oħrajn vs il-Kummissjoni.
��3 Il-każijiet T-2�/99 Dansk Rørindustri vs il-Kummissjoni [2002] ECR II-�68�, il-każ T-9/99 HFB u oħrajn vs 

il-Kummissjoni [2002] ECR II-�487, il-każ T-�7/99 KE KELIT vs il-Kummissjoni [2002] ECR II-�647, il-każ 
T-23/99 LR AF 1998 vs il-Kummissjoni [2002] ECR II-�705, il-każ T-�5/99 Brugg Rohrsysteme vs il-Kum-
missjoni [2002] ECR II-�6�3, il-każ T-�6/99 Lögstör Rör vs il-Kummissjoni [2002] ECR II-�633 u l-każ T-
3�/99 ABB Asea Brown Boveri vs il-Kummissjoni [2002] ECR II-�88�.

��4 Linji ta’ gwida dwar il-metodi tal-kalkoli tal-multi mposti skond l-artikolu �5 (2) tar-Regolament Nru 
�7 u l-Artikolu 65 (5) tat-Trattat KEFA (ĠU C 9, ta’ l-�4.�.�998, p. 3).
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L-azzar abjad (ħlas żejjed fuq il-liga)11�

256. Bis-sentenzi ta’ l-14 ta’ Lulju, l-ECJ ma laqgħetx l-appelli ddepożitati kontra 
s-sentenzi tas-CFI tat-13 ta’ Diċembru 2001116 li fil-parti l-kbira kienu kkonfermaw id-
deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta’ Jannar 1998117 fejn immultat lis-sitt produtturi tal-
prodotti ċatti ta’ azzar abjad, li jammontaw għal aktar minn 80% tal-produzzjoni Ewro-
pea, għal ksur ta’ l-Artikolu 65 tat-Trattat KEFA (Komunità Ewropea tal-Faħam u 
l-Azzar). Il-ksur kien jikkonsisti f ’żjieda miftiehma fil-prezzijiet ta’ l-azzar abjad li nkis-
bet billi nbidel il-metodu biex jiġi kkalkulat il-‘ħlas żejjed fuq il-liga’.
257. L-ECJ ikkonfermat li l-Kummissjoni ma tistax tippreżumi li kumpanija parent 
li akkwistat sussidjarja ta’ parti oħra u li tassumi espressament ir-responsabbiltà għall-
atti ta’ din is-sussidjarja irrinunzjat id-dritt tagħha li teżerċità d-drittijiet ta’ difiża tagħha 
rigward l-imġiba ta’ qabel tas-sussidjarja, qabel it-trasferiment tal-kummerċ ta’ din ta’ 
l-aħħar. L-ECJ ukoll tenniet li ammissjoni espressa tal-ksur, minbarra sempliċi ammis-
sjoni tan-natura tal-fatti, tista’ tagħti bidu għal tnaqqis addizzjonali tal-multa skond l-
Avviż ta’ Klemenza ta’ l-1996.

Is-SAS118

258. B’sentenza tat-18 ta’ Lulju, is-CFI irrifjutat ir-raġunijiet kollha mqajma mis-
SAS b’appoġġ għat-talba tagħha għal annulament jew tnaqqis fil-multa imposta fuqha 
mid-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Lulju 2001 li sabet li s-SAS u l-Maersk Air 
kienu kisru l-Artikolu 81 KE billi daħlu f ’serje ta’ ftehimiet ta’ qsim is-suq.
259. Is-CFI qalet li l-Kummissjoni kienet għalkollox iġġustifikata li tqis il-ksur 
bħala “ferm serju” għall-iskopijiet li timponi l-multi, meta titqies in-natura proprja tal-
ksur (li huwa kriterju essenzjali), l-ambitu ġeografiku tiegħu (ladarba jkopri rotot lejn u 
mid-Danimarka), u l-effett li jista’ jiġi nnotat fuq is-suq. Dwar kemm dam, is-CFI 
iddeċidiet illi l-Kummissjoni kellha raġun tqis id-data meta ntlaħaq il-ftehim bħala d-
data meta nbeda l-ksur, anki jekk il-ksur kien ser jiġi implimentat aktar tard. Il-Qorti 
ddeċidiet ukoll li, għall-iskop taċ-ċirkostanzi attenwanti, ir-rieda tajba tal-kumpanija li 
tikkoopera hija irrilevanti; il-livell effettiv tal-kooperazzjoni biss huwa rilevanti.

Il-kartell tal-birra fil-Lussemburgu119

260. B’sentenza tas-27 ta’ Lulju, is-CFI kkonfermat fl-intier tagħha d-deċiżjoni tal-
Kummissjoni tal-5 ta’ Diċembru 2001 li imponiet multi għal kartell li ilu żmien twil 
stabbilit permezz ta’ ftehim apposta dwar l-irbit tal-birra fil-Lussemburgu. Is-CFI kkon-

��5 Il-każijiet konġunti C-65/02 P u C-73/02 P Thyssen Krupp Stainless u Thyssen Krupp Acciai speciali 
Terni vs il-Kummissjoni, u l-każ C-57/02 P Acerinox vs il-Kummissjoni.

��6 Il-każijiet konġunti T-45/98 u T-47/98 Krupp Thyssen Stainless u Acciai speciali Terni vs il-Kummissjoni 
[200�] ECR II-3757 u l-każ T-48/98 Acerinox vs il-Kummissjoni [200�] ECR II-3859.

��7 Il-każ COMP/35.8�4 Ħlas żejjed fuq il-liga (ĠU L �00, ta’ l-�.4.�998, p. 55).Għal deskrizzjoni kompren-
siva tad-deċiżjoni ara n-1998 Competition Report (ir-Rapport tal-Kompetizzjoni ta’ l-�998).

��8 Il-każ T-24�/0�, SAS vs il-Kummissjoni.
��9 Il-każ konġunt T-49/02, T-50/02, T-5�/02 Brasserie nationale vs il-Kummissjoni.
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fermat ukoll il-ġurisprudenza stabbilita skond liema mhemmx għalfejn jintwera l-ebda 
effett fejn il-ksur għandu bħala l-għan tiegħu ir-restrizzjoni tal-kompetizzjoni. Is-CFI 
qalet li għall-iskopijiet ta’ multi dan il-ksur seta’ kien ikkwalifikat bħala serju ħafna biss 
fuq il-bażi tan-natura tal-ksur, u dan ikun il-każ anki jekk kien jikkonċerna biss lil Stat 
Membru wieħed jiġifieri l-Lussemburgu.

Id-Daimler Chrysler120

261. Fis-sentenza tagħha tal-15 ta’ Settembru is-CFI kkonfermat parti mid-deċiżjoni 
tal-Kummissjoni ta’ l-10 ta’ Ottubru 2001 fil-każ tal-Mercedes-Benz121 fejn il-Kummis-
sjoni sabet li d-DaimlerChrysler AG kienet, hija stess jew permezz tas-sussidjarji 
Belġjani u Spanjoli tagħha, kisret ir-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE. Id-deċiżjoni im-
poniet multa ta’ aktar min EUR 71 miljun fuq id-DaimlerChrysler għal tliet każi ta’ ksur 
distinti. L-ewwelnett, id-DaimlerChrysler kienet tat lill-aġenti tal-bejgħ Ġermaniżi 
tagħha istruzzjonijiet biex ibigħu karozzi ġodda biss lill-klijenti fit-territorju tal-kun-
tratt tagħhom, sabiex ikun evitat li jikkompetu ma’ membri oħrajn tan-netwerk, u talli 
ħtieġu l-ħlas ta’ depożitu ta’ 15 % tal-prezz tal-vettura għal ordnijiet ta’ karozzi ġodda 
mingħand klijenti minn barra t-territorju. It-tieni, id-DaimlerChrysler ġiet issanzjonata 
talli ma ħallietx lill-aġenti Ġermaniżi tagħha u lin-negozjanti Spanjoli tagħha milli jip-
provdu karozzi lil kumpaniji tal-kiri fejn ma kien identifikat l-ebda klijent, biex b’hekk 
ma ħallewhomx ikollhom stokk ta’ vetturi immedjatament disponibbli għall-kuntratti 
tal-kera li kienu għadhom ġejjin. It-tielet, id-DaimlerChrysler ipparteċipat, permezz 
tas-sussidjarja Belġjana tagħha li hija proprjetà għalkollox tagħha, fi ftehimiet biex 
tirrestrinġi l-iskontijiet lil xerrejja tal-karozzi ġodda fil-Belġju.
262. Wara l-appell imressaq mid-DaimlerChrysler, is-CFI annullat id-deċiżjonijiet 
dwar l-ewwel żewġ tipi ta’ ksur li jirrelataw mal-Ġermanja u ma’ Spanja.
263. Fejn għandha x’taqsam l-imġiba allegatament antikompetittiva tad-Daimler-
Chrysler fil-Ġermanja, is-CFI sabet li l-ftehimiet ta’ distribuzzjoni li ġew konklużi mid-
DaimlerChrysler fil-Ġermanja waqgħu fi ħdan id-definizzjoni ta’ ftehimiet ġenwini ta’ 
aġenzija, u għalhekk waqgħu barra mill-ambitu ta’ l-Artikolu 81 KE. B’mod partikolari, 
is-CFI waslet għal din il-konklużjoni wara li qieset li l-aġenti Ġermaniżi m’akkwistawx 
il-pussess tal-vetturi li huma biegħu f ’isem u għad-DaimlerChrysler lill-konsumaturi 
finali. Barra minn dan, is-CFI sabet li la l-investimenti ta’ l-aġenti li kienu speċifiċi għas-
suq li ġew identifikati fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni, u lanqas l-obbligi l-oħra tas-ser-
vizz li ġew imposti fuqhom, bħat-tiswijiet taħt garanzija u s-servizzi ta’ wara l-bejgħ, ma 
involvew riskji kummerċjali ta’ tali kobor li r-relazzjoni kummerċjali ammontat għal 
ftehim li jaqa’ fl-ambitu ta’ l-Artikolu 81.
264. Fejn għandha x’taqsam l-imġiba tad-DaimlerChrysler fi Spanja, is-CFI sabet li 
skond il-liġi Spanjola kull kumpanija tal-kiri diġà jrid ikollha klijent identifikat għall-
kuntratt tal-kiri fil-ħin meta tiġi akkwistata l-vettura. It-tip ta’ mġiba ssanzjonata mill-
Kummissjoni, għalhekk, ġiet mil-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli u ma kinitx ir-

�20 Il-każ T-325/0� DaimlerChrysler vs il-Kummissjoni.
�2� Ara t-2001 Competition Report (ir-Rapport tal-Kompetizzjoni ta’ l-200�), p. �87.
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riżultat u ta’ l-implimentazzjoni ta’ ftehim kuntrarju għar-regoli tal-kompetizzjoni 
tal-KE.
265. Is-CFI kkonfermat il-multa ta’ EUR 9.8 miljun li tirrelata mal-parteċipazzjoni 
tad-DaimlerChrysler, permezz tas-sussidjarja Belġjana tagħha li hija għalkollox prop-
rjetà tagħha, fi ftehim dwar iż-żamma tal-prezz bl-imnut man-negozjanti Belġjani 
tagħha. Dan il-ftehim kien maħsub illi jirrestrinġi l-kompetizzjoni fil-prezzijiet fil-
Belġju billi jintroduċi miżuri ta’ skoperta u ta’ deterrent kontra l-iskontijiet ta’ aktar 
minn 3 %, b’mod partikolari għall-klassi-E.

Il-kartell tal-birra fil-Belġju122

266. Bis-sentenzi tal-25 ta’ Ottubru u tas-6 ta’ Diċembru, is-CFI kkonfermat id-
deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta’ Diċembru 2001 fil-każ tal-kartell Belġjan tal-birra 
billi irrifjutat l-argumenti li ressqu d-Danone u l-Haacht. Il-multa tad-Danone biss 
tnaqqset kemxejn għaliex waħda miċ-ċirkostanzi identifikati mill-Kummissjoni ma kel-
lha l-ebda rabta kawżali ma’ l-estensjoni tal-kartell.
267. Is-sentenza hija partikolarment importanti rigward iċ-ċirkostanza aggravanti 
tar-reċidività. Is-CFI qieset li r-reċidività tiġġustifika żjieda ferm sinifikanti fil-multa. 
Iddeċidiet li r-reċidività tista’ tinstab fejn hemm deċiżjonijiet tal-Kummissjoni preċedenti 
li jsibu li hemm ksur, iżda li ma imponewx multa, u kkonfermat li d-deċiżjonijiet adot-
tati żmien ilu jistgħu jifformaw bażi xierqa għar-reċidività. Is-CFI kkonfermat ukoll li 
mhemm l-ebda obbligu li jiġi ddefinit suq rilevanti għall-ksur skond l-oġġett u li tnaqqis 
minħabba kooperazzjoni mhuwiex dovut għar-risposti li ma jmorrux lil hinn minn dak 
li l-intrapriża hija obbligata li tipprovdi, b’reazzjoni għal talba għall-informazzjoni. 
Għaldaqstant, mhemm l-ebda dritt għal tnaqqis fil-multa talli jkunu provduti risposti 
fattwali għall-mistoqsijiet li tagħmel il-Kummissjoni f ’talba għall-informazzjoni dwar 
id-dati tal-laqgħat u l-identità tal-parteċipanti.

Il-vitamini12�

268. B’sentenza tas-6 ta’ Ottubru, is-CFI annullat id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-
21 ta’ Novembru 2001 fil-każ tal-Vitamini, safejn huma kkonċernati is-Sumitomo Che-
mical Co Ltd u s-Sumika Fine Chemicals Ltd. Kienu destinatarji ta’ deċiżjoni li sabet li 
kien hemm ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni; madankollu l-Kummissjoni ma impo-
nietx multa fuq dawn iż-żewġ kumpaniji, għaliex il-ksur li wettqu kien ġie preskritt.
269. Is-CFI ddikjarat li f ’ċirkostanzi bħal dawn, il-Kummissjoni għandha d-dritt li 
tadotta deċiżjoni li ssib ksur imgħoddi, sakemm għandha interess leġittimu li tagħmel 
dan. Dwar il-każ preżenti, is-CFI qalet illi ma jistax jiġi dedott mid-deċiżjoni jekk il-
Kummissjoni filfatt qisitx jekk kellhiex interess leġittimu li tadotta deċiżjoni li ssib li 

�22 Il-każ T-38/02 Groupe Danone vs Il-Kummissjoni u l-każ T-48/02 Haacht vs Il-Kummissjoni.
�23 Il-każijiet konġunti T-22/02 u T-23/02 Sumitomo Chemical Co. Ltd u Sumika Fine Chemicals Co. Ltd vs 

Il-Kummissjoni.
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hemm ksur li l-applikanti kienu diġà temmew, u barra minn hekk, li l-Kummissjoni ma 
kinitx uriet lill-Qorti l-eżistenza ta’ interess leġittimu bħal dan.

Il-fosfat taż-żingu124

270. F’erba’ sentenzi mogħtija fid-29 ta’ Novembru, is-CFI kkonfermat b’mod 
sħiħ il-valutazzjoni tal-Kummissjoni u ma laqgħetx l-applikazzjonijiet kollha għal 
annullament jew tnaqqis fil-multi li kienu imposti f ’kartell ta’ l-iffissar tal-prezzijiet 
u ta’ qsim is-suq tal-fosfat taż-żingu, pigment minerali kontra l-korrużjoni li jintuża 
b’mod wiesa’ għall-manifattura taż-żebgħa industrijali. Is-CFI qieset li, minħabba 
s-serjetà u kemm dam għaddej il-ksur, il-multi kienu ġġustifikati u kienu kkalkula-
ti b’mod xieraq.
271. Il-kumpaniji kkonċernati kienu Intrapriżi Żgħar u ta’ daqs Medju (SMEs), u 
l-multi rrappreżentaw perċentwali sinifikanti mid-dħul globali tagħhom. Is-CFI vvali-
dat il-klassifikazzjoni tal-ksur bħala “ferm serju”, bil-kartell jibqa’ għaddej għal aktar 
minn erba’ snin u t-“trattament differenzjali” applikati għall-kumpaniji.
272. Fil-każ Britannia, is-CFI ddikjarat li l-Kummissjoni ma kinitx obbligata, fl-if-
fissar tal-limitu ta’ fuq ta’ 10% mid-dħul, kif ġie stabbilit fl-Artikolu 15(2) tar-Regola-
ment (KE) Nru 17, li tirreferi għad-dħul miksub fis-sena kummerċjali li tippreċedi d-
deċiżjoni li timponi l-multa. Dan kien minħabba li f ’dak iż-żmien il-Britannia ma kellha 
l-ebda dħul rilevanti għaliex kienet saret kumpanija li ma tagħmilx kummerċ. Minflok, 
is-CFI kompliet tgħid li f ’dan il-każ partikolari, il-Kummissjoni kienet korretta meta 
strieħet fuq id-dħul l-aktar reċenti li jikkorrispondi għal sena ‘sħiħa’ ta’ attività ekono-
mika, jiġifieri s-sena kummerċjali li ntemmet fit-30 ta’ Ġunju 1996 u mhux fit-30 ta’ 
Ġunju 2001.

�24 Il-każijiet T-33/02 Britannia Alloys & Chemicals Limited, T-52/02 Société Nouvelle des Couleurs Zinci-
ques S.A., T-62/02 Union Pigments AS u T-64/02 Hans Heubach GmbH & Co KG.
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Figura 2
Każijiet magħluqa
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Figura 3
Tibdil fin-numru ta’ każijiet pendenti fl-aħħar tas-sena
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II – Il-kontroll ta’ l-amalGamazzjonIjIet

273. L-għadd ta’ amalgamazzjonijiet u akkwisti li ġew innotifikati lill-Kummissjoni 
żdied b’mod konsiderevoli fl-2005 għal 313 każ meta mqabbel ma’ 249 każ fis-sena ta’ 
qabel.
274. B’kollox, il-Kummissjoni ħadet 296 deċiżjoni finali. Ħadet 291 deċiżjoni ta’ kkler- 
jar wara investigazzjoni inizjali (“Il-Fażi I”). Minn dawn, 15 kienu kklerjar kondizzjonali 
u 167 deċiżjoni (57 %) ittieħdu bil-proċedura ssemplifikata. Il-Kummissjoni ħadet ħames 
deċiżjonijiet wara investigazzjonijiet approfonditi (“Il-Fażi II”). Minn dawn ma kien 
hemm l-ebda projbizzjoni, żewġ deċiżjonijiet ta’ kklerjar mingħajr kondizzjonijiet u tliet 
deċiżjonijiet ta’ kkljerjar kondizzjonali. Minbarra dan il-Kummissjoni rreferiet seba’ 
każijiet lill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni skond l-Artikolu 9 tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (ir- “Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet”)125. Il-Kum-
missjoni rċeviet ukoll 14-il talba skond l-Artikolu 4(4) tar-Regolament dwar l-Amalga-
mazzjonijiet, 27 talba skond l-Artikolu 4(5) kif ukoll erba’ talbiet skond l-Artikolu 22. 
Għal aktar dettalji dwar ir-riżultat ta’ dawn it-talbiet ara t-Taqsima 3 aktar ’l isfel.
275. Minkejja n-numru totali għoli ta’ notifiki, kien hemm biss ħames deċiżjonijiet 
li ttieħdu skond l-Artikolu 8 tar-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet. Ma kien 
hemm l-ebda deċiżjoni ta’ projbizzjoni li ttieħdu skond l-Artikolu 8(3). Barra minn dan, 
tliet notifiki ġew irtirati mill-partijiet li nnotifikaw fil-Fażi II.
276. Il-perċentwali ta’ konċentrazzjonijiet innotifikati li rriżultaw f ’deċiżjoni ta’ 
projbizzjoni jibqa’ wieħed modest, b’medja ta’ madwar 1 % jew 2 % jekk jiġi inkluż l-ir-
tirar tal-Fażi II. Mhemm l-ebda tendenza dixxernibbli ’l fuq jew ’l isfel fir-riskju li jkol-
lha l-parti li tinnotifika ta’ deċiżjoni ta’ projbizzjoni (jew irtirar fil-Fażi II), kif tindika 
t-tabella t’hawn taħt.

tabella 1 – Il-projbizzjonijiet u l-irtirar tal-Fażi II, 1995-2005

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total

Notifiki 110 131 172 235 292 345 335 279 212 249 313 2673

Projbizzjonijiet 1 1 2 3 1 2 1 2 0 13

Irtirar tal-Fażi II 0 1 0 4 5 6 4 1 0 2 3 26

Riskju Regolatorju 0.9 % 0.7 % 0 % 2.1 % 2.4 % 2.6 % 1.5 % 1 % 0.5 % 1.6 % 1.0 % 1.4 %

�25 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru �39/2004 ta’ l-20 ta’ Jannar 2004 dwar il-kontroll ta’ 
konċentrazzjonijiet bejn impriżi (ĠU L 24, tad-29.�.2004).
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a – Ir-reGolI leĠIżlattIVI U InterpretattIVI

1. l-Istudju tar-rimedji

277. L-Istudju tar-rimedji ta’ l-Amalgamazzjonijiet kien ippubblikat fil-21 ta’ Ottub-
ru. Dan kien eżerċizzju kbir ta’ evalwazzjoni ex post li rriveda t-tfassil u l-implimentaz-
zjoni ta’ l-impenji ta’ l-amalgamazzjoni li aċċettat il-Kummissjoni tul perjodu ta’ ħames 
snin, mill-1996 sa l-2000. L-għanijiet ta’ l-Istudju kienu li jiġi identifikat bil-benefiċċju 
ta’ l-għaqal b’lura, jiġifieri minn tlieta sa ħames snin wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni: 
(i) kwalunkwe kwistjoni serja li tinqala’ fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tar-rimedji; (ii) 
l-effettività tal-politika tal-Kummissjoni dwar ir-rimedji ta’ l-amalgamazzjonijiet matul 
il-perjodu ta’ referenza; u (iii) l-oqsma tal-politika u tal-prattika eżistenti tal-Kummis-
sjoni dwar ir-rimedji ta’ l-amalgamazzjonijiet biex jittejbu aktar.
278. L-Istudju analizza 40 deċiżjoni tal-Kummissjoni, li inkludew 96 rimedju diffe-
renti. Dawn is-96 rimedju jispjegaw 42 % tal-227 rimedju li adottat il-Kummissjoni ma-
tul dan il-perjodu ta’ referenza ta’ ħames snin u huma kampjun rappreżentattiv fejn 
għandhom x’jaqsmu t-tipi ta’ rimedju aċċettati, l-għadd ta’ rimedji li ġie aċċettat fil-Fażi 
I jew wara investigazzjoni approfondita tal-Fażi II, u s-setturi industrijali differenti in-
voluti.
279. Tim ta’ persuni li jimmaniġġjaw il-każijiet wettaq 145 intervista ma’ prattikan-
ti li kienu involuti fit-tfassil u fl-implimentazzjoni tar-rimedji f ’dak iż-żmien,, inklużi 
partijiet li impenjaw irwieħhom (40 intervista), xerrejja (61 intervista), fiduċjarji (37 
intervista), u klijenti u kompetituri (seba’ intervisti). B’hekk l-Istudju ħoloq opportunità 
li ntlaqgħet tajjeb biex il-komunitajiet kummerċjali u legali jipprovdu reazzjoni lill-
Kummissjoni dwar l-aspetti kollha tar-rimedji ta’ l-amalgamazzjonijiet, filwaqt li jkunu 
żgurati anonimità sħiħa.
280. Il-maġġoranza l-kbira tar-rimedji li ġew eżaminati – 84 mit-total ta’ 96 – kienu 
jikkonsistu f ’impenji ta’ bejgħ ta’ l-assi. Is-sejbiet ta’ l-Istudju kkonfermaw ir-rilevanza 
tad-diversi aspetti tal-prattika tal-Kummissjoni dwar ir-rimedji ta’ l-amalgamazzjonijiet 
li ġew introdotti sa mill-2000, jiġifieri wara l-perjodu ta’ referenza tal-kampjun magħżul, 
bħall-avviż tar-rimedji u t-Testijiet Mudell ta’ l-Impenji (Model Commitment Texts). 
Madankollu, is-sejbiet identifikaw ukoll għadd ta’ kwistjonijiet serji dwar it-tfassil u l-
implimentazzjoni tar-rimedji analizzati li jeħtieġu aktar attenzjoni.
281. Iċ-ċart 1 t’aktar ’l isfel turi l-għadd u t-tip ta’ kwistjonijiet serji u mhux riżolti 
ta’ tfassil u/jew implimentazzjoni bħal dawn li l-Istudju ltaqa’ magħhom fl-istadji diffe-
renti tal-ħajja tar-rimedji analizzati li kien l-aktar probabbli li wasslu biex titnaqqas l-
effettività tar-rimedji biex il-kondizzjonijiet tal-kompetizzjoni effettiva jerġgħu 
jingħataw il-qagħda ġusta. Minn dawn il-kwistjonijiet, in-nuqqas ta’ definizzjoni 
adegwata ta’ l-ambitu tan-negozju li nbiegħ kienet il-problema l-aktar frekwenti, segwita 
mill-fatt li jiġu approvati xerrejja mhux xierqa, il-bejgħ skorrett ta’ l-assi ta’ sehem mi-
noritarju ta’ kumpanija min-naħa tal-kumpanija parent (carve-out) u t-trasferiment 
mhux komplet tan-negozju li nbiegħ lill-proprjetarju l-ġdid.
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282. L-Istudju analizza għaxar impenji separati biex jingħata aċċess li kienu mfassla 
ħalli jżommu l-kompetizzjoni effettiva jew potenzjali fis-suq rilevanti billi jipprevjenu l-
esklużjoni tas-suq għall-infrastruttura kritika, it-teknoloġija jew l-IPRs, jew billi jiġu ċeduti 
d-drittijiet esklużivi. Dawn ir-rimedji ta’ l-aċċess qajmu għadd ta’ kwistjonijiet serji tat-tfassil 
u ta’ l-implimentazzjoni. Il-kawżi primarji għall-falliment ta’ l-impenji ta’ aċċess instab li 
kienu fid-diffikultajiet interenti fl-istabbiliment minn qabel tat-termini għal aċċess effettiv u 
fil-monitoraġġ tagħhom. Il-perspettivi li joffri l-Istudju għandhom it-tendenza li jissuġġer-
ixxu li rimedji ta’ aċċess bħal dawn ħadmu biss f ’għadd limitat ta’ każijiet.
283. L-Istudju pprova wkoll evalwazzjoni ġenerali ta’ l-effettività ta’ kull rimedju. 
Dan kien ibbażat fuq il-valutazzjoni kwalitativa fejn għandhom x’jaqsmu t-tfassil u l-
implimentazzjoni kif ukoll valutazzjoni tad-data kwantitativa miġbura tas-suq, bħall-
istat operattiv tan-negozju li nbiegħ u l-iżvilupp ta’ ishma relattivi tas-suq. Dan l-indika-
tur ta’ l-effettività jikklassifika r-rimedji vvalutati fuq il-bażi tal-grad safejn ikunu 
ssodisfaw l-għan tal-kompetizzjoni tagħhom (jiġifieri, ż-żamma tal-kompetizzjoni ef-
fettiva billi jipprevjenu l-ħolqien jew it-tisħiħ ta’ pożizzjoni dominanti fis-suq). Ma-
dankollu, fin-nuqqas ta’ investigazzjoni sħiħa u ġdida tas-suq għal kull rimedju, l-
evalwazzjoni ta’ l-Istudju tista’ biss tipprovdi indikazzjonijiet.
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284. L-evalwazzjoni ġenerali ta’ l-effettività kienet possibbli f ’85 mis-96 rimedju 
analizzat. Mill-85 analizzati b’dan il-mod, 57% tar-rimedji kienu għalkollox effettivi, fil-
waqt li 24% tqiesu li huma parzjalment effettivi biss. Ftit rimedji, 7 %, deher biċ-ċar li 
kienu naqsu milli jiksbu l-għan maħsub tagħhom u għalhekk tqiesu li huma ineffettivi. 
Dwar it-tipi differenti ta’ rimedji, l-Istudu sab li, b’mod ġenerali, ir-rimedji għall-ħruġ 
minn intrapriża konġunta kienu l-aktar tip effettiv ta’ rimedju (l-ebda falliment) filwaqt 
li l-effettività tar-rimedji ta’ aċċess kienet l-aktar dgħajfa.
285. Bħala komplement, il-Kummissjoni kkumissjonat studju biex titwettaq analiżi 
ekonomika ex post tar-rimedji ta’ l-amalgamazzjonijiet. L-analiżi kienet imfassla biex 
tivvaluta l-effettività ekonomika ta’ għadd iżgħar ta’ rimedji b’mudelli sempliċi ta’ simu-
lazzjoni ekonometrika. Ir-riżultati ta’ dan l-istudju ser ikunu pubblikati fl-2006.
286. Ir-riżultati ta’ l-Istudji u l-kummenti ser jikkontribwixxu għal reviżjoni li 
dalwaqt issir ta’ l-avviż tar-rimedji ta’ l-Amalgamazzjonijiet u ta’ l-impenji Mudell għall-
Bejgħ ta’ l-Assi (Model Divestiture Commitments) u l-mandat tal-fiduċjarju.

2. Il-gwida l-ġdida dwar l-abbandun ta’ l-amalgamazzjonijiet

287. Fl-1 ta’ Lulju, id-DĠ għall-Kompetizzjoni pubblika Nota ta’ Informazzjoni 
dwar il-kondizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti mill-partijiet li jinnotifikaw fil-każ 
ta’ l-abbandun ta’ konċentrazzjoni126. Ir-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet miktub 
mill-ġdid introduċa dispożizzjoni ġdida fl-Artikolu 6(1)(c) li tistabbilixxi r-rekwiżiti 
għall-għeluq tal-proċeduri ta’ kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet wara li jkunu nbdew il-
proċeduri. Din id-dispożizzjoni tipprevedi li proċeduri bħal dawn għandhom jingħalqu 
permezz ta’ deċiżjoni skond l-Artikolu 8 ħlief jekk l-intrapriżi kkonċernati jkunu wrew 
għas-sodisfazzjon tal-Kummissjoni li abbandunaw it-tranżazzjoni. Din id-dispożizzjoni 
tiċċara illi ladarba tkun adottata deċiżjoni biex jinbdew proċeduri skond l-Artikolu 
6(1)(c) u każ ikun daħal fil-Fażi II, il-Kummissjoni titlef il-ġuriżdizzjoni tagħha mhux 
biss b’sempliċi rtirar tan-notifika, iżda biss jekk il-partijiet juru li jkunu abbandunaw 
it-tranżazzjoni.
288. In-nota ta’ informazzjoni tiċċara wkoll kif il-partjiet jistgħu juru li abbandu-
naw l-operazzjoni. F’dan ir-rigward, għandu jitqies li r-Regolament dwar l-Amalgamaz-
zjonijiet miktub mill-ġdid jagħti lok għal notifika mhux biss fuq il-bażi ta’ ftehim li 
jorbot jew ta’ l-avviż ta’ offerta pubblika, iżda diġà fuq il-bażi ta’ intenzjonijiet ta’ buona 
fede (l-Artikolu 4(1)). In-Nota ta’ Informazzjoni tiddikjara, bħala prinċipju ġenerali, li 
r-rekwiżiti biex ikun ipprovat l-abbandun iridu jikkorrispondu f ’termini ta’ forma lega-
li, format, intensità eċċ. għall-att inizjali li tqies biżżejjed biex il-konċentrazzjoni ssir 
notifikabbli. Jekk, wara li tkun saret notifika fuq il-bażi ta’ intenzjoni ta’ buona fede, 
sussegwentement jiġi konkluż ftehim li jorbot, l-att rilevanti huwa dak li jsir l-aħħar.
289. Għaldaqstant, in-nota ta’ informazzjoni tissottometti li f ’każijiet ta’ ftehim li 
jorbot, irid ikun hemm prova tat-taħsira li torbot b’mod legali tal-ftehim; l-espressjo-
nijiet ta’ intenzjoni li jitħassar il-ftehim jew id-dikjarazzjonijiet unilaterali mill-partijiet 

�26 http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/abandonment.pdf
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mhumiex biżżejjed. L-espressjonijiet ta’ aktar intenzjoni li jitħassar il-ftehim jew li ma 
jiġix implimentat jew id-dikjarazzjonijiet unilaterali minn waħda mill-partijiet mhux 
ser jitqiesu biżżejjed. Fil-każijiet ta’ intenzjoni ta’ buona fede biex jiġi konkluż ftehim, 
huwa meħtieġ dokument li jaqleb ittra ta’ intenzjoni jew memorandum ta’ fehim. Provi 
oħrajn jistgħu jkunu rilevanti għal forom oħrajn ta’ intenzjonijiet ta’ buona fede. Fil-każ 
ta’ avviż pubbliku ta’ offerta pubblika, huwa meħtieġ avviż pubbliku li jtemm il-proċedura 
tat-tfigħ ta’ l-offerti. Għall-konċentrazzjonijiet implimentati, il-partijiet jeħtieġ li juru li 
s-sitwazzjoni li kienet tipprevali qabel l-implimentazzjoni reġgħet ġiet stabbilita. In-
Nota ta’ Informazzjoni tenfasizza li l-partijiet iridu jressqu d-dokumenti meħtieġa biex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi għal kull tip ta’ każ abbandunat.

3. ħidmet l-allokazzjoni ffaċilitata tal-każijiet – l-esperjenza matul l-2005

290. Is-sistema fejn il-każijiet jiġu riferuti mill-Kummissjoni lill-Istati Membri u 
viċe versa, li għaddiet minn taqliba sostanzjali bl-adozzjoni tar-Regolament dwar l-
Amalgamazzjonijiet rivedut u bl-adozzjoni sussegwenti ta’ l-avviż tal-Kummissjoni 
dwar ir-referenza tal-każijiet127, ilha għal-lest mill-1 ta’ Mejju 2004. Is-sistema riveduta 
tar-referenza tal-każijiet tidher li qed tgawdi minn suċċess konsiderevoli, f ’termini tal-
punt safejn qed tintuża mill-kumpaniji li jamalgamaw u mill-Awtoritajiet Nazzjonali 
tal-Kompetizzjoni (NCAs) ta’ l-Istati Membri ta’ l-UE, f ’termini tan-natura tal-każijiet 
ikkonċernati u ta’ l-adegwatezza tagħhom bħala kandidati għal referenza, u f ’termini ta’ 
kif is-sistema ħadmet fuq livell prattiku.

3.1. L-istampa ġenerali ta’ l-istatistika

291. Matul l-2005, sar rikors għal kull waħda mill-erba’ dispożizzjonijiet tar-Rego-
lament dwar l-Amalgamazzjonijiet dwar ir-referenza tal-każijiet mill-Kummissjoni lill-
Istati Membri u viċe versa (l-Artikoli 4(4), 4(5), 9 u 22). Fil-qosor:
• l-Artikolu 4(4): matul l-2005 il-Kummissjoni rċeviet 14-il talba għal referenza skond 

l-Artikolu 4(4), żjieda konsiderevoli fuq iż-żewġ talbiet li ġew iddepożitati bejn l-1 
ta’ Mejju u l-31 ta’  Diċembru 2004; 11-il talba għal referenza ntlaqgħu, u l-każijiet 
ġew trasferiti kollha kemm huma; żewġ talbiet ġew irtirati u waħda baqgħet penden-
ti fl-aħħar tas-sena;

• l-Artikolu 4(5): matul l-2005 il-Kummissjoni rċeviet 27 talba għal referenza skond 
l-Artikolu 4(5); l-ebda talba ma wasslet biex l-Istati Membri jeżerċitaw id-dritt tal-
veto tagħhom u tlieta baqgħu pendenti fl-aħħar tas-sena; 24 talba rriżultaw fil-
każijiet li kisbu “dimensjoni Komunitarja”, figura li tirrappreżenta madwar 8 % tal-
każijiet innotifikati lill-Kummissjoni matul dan il-perjodu128;

�27 L-Avviż tal-Kummissjoni dwar ir-Referenza tal-Każijiet fir-rigward tal-konċentrazzjonijiet (ĠU C 56, 
tal-5.3.2005, p. 2) (minn hawn ’il quddiem ser jissejjaħ l-Avviż tar-Referenza tal-Każijiet).

�28 Matul l-2005, mal-Kummissjoni ġew iddepożitati 3�3 notifika ta’ amalgamazzjonijiet.
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• l-Artikolu 9: matul l-2005 il-Kummissjoni rċeviet seba’ talbiet għal referenza skond 
l-Artikolu 9; sitt talbiet intlaqgħu, tlieta kollha kemm huma u tlieta b’mod parzjali; 
talba waħda ġiet irtirata;

• l-Artikolu 22: matul l-2005 il-Kummissjoni rċeviet talbiet f ’relazzjoni mar-referenza 
ta’ erba’ konċentrazzjonijiet skond l-Artikolu 22; fi tliet każi t-talbiet intlaqgħu u 
f ’waħda t-talba kienet rifjutata.

3.2. Il-prattikalitajiet tar-referenza ta’ qabel in-notifika

292. Sabiex ikun żgurat li s-sistema ta’ referenza ta’ qabel in-notifika taħdem b’mod 
effettiv, speċjalment minħabba l-iskadenzi iebsa provduti fl-Artikolu 4, id-DĠ għall-
Kompetizzjoni u l-NCA(s) ikkonċernata(i) minn talba skond l-Artikolu 4(4) jew 4(5) 
ġeneralment jidħlu f ’kuntatt dirett malli talba bħal din tidher probabbli. Il-Kummissjo-
ni wkoll tħeġġeġ lill-partijiet li qed jaħsbuha jagħmlux talba bħal din biex javviċinaw 
id-DĠ għall-Kompetizzjoni u l-NCA(s) konċernata(i) b’talba probabbli skond l-Artiko-
lu 4(4) jew 4(5) b’mod informali minn qabel. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni b’mod par-
tikolari ser jagħti pariri lill-partijiet li qed jaħsbuha jagħmlux talba bħal din dwar ir-
rekwiżiti legali għar-referenza u dwar il-kategoriji tal-każijiet li l-Kummissjoni tqis li 
huma xierqa għar-referenza kif ġie stabbilit fl-avviż dwar ir-referenza tal-każijiet. Ab-
bozz tal-Formola RS tista’ kultant tkun provduta lill-Kummissjoni. Sal-lum, il-partijiet 
ta’ spiss għamlu użu minn din l-opportunità li javviċinaw l-awtoritajiet rilevanti b’mod 
informali qabel ma jiddepożitaw it-talbiet skond l-Artikolu 4(4) jew 4(5).
293. Fejn huma kkonċernati t-talbiet skond l-Artikolu 4(5), b’mod partikolari l-
partijiet li qed jagħmlu t-talba huma mħeġġa mill-Kummissjoni li jagħmlu kontroll bir-
reqqa qabel ma jiffajljaw, jekk ikun meħtieġ billi jagħmlu kuntatt dirett ma’ l-NCAs rile-
vanti, biex jiżguraw irwieħhom li l-Formola RS hija preċiża u kompleta rigward l-Istati 
Membri li hija tidentifika bħala “kompetenti” biex jirrivedu l-każ ikkonċernat.
294. Fejn huma konċernati t-talbiet skond l-Artikolu 4(4), jekk l-Istat Membru jikkon-
ferma li jaqbel mar-referenza fit-terminu stabbilit, il-Kummissjoni ġeneralment ikun 
biħsiebha tieħu deċiżjoni jekk taċċettax jew tirrifjutax ir-referenza, kif għamlet f ’relazzjoni 
mat-talbiet iffajljati s’issa, minflok ma tippermetti li jgħaddi it-terminu ta’ 25 jum ta’ xogħol 
provdut fl-Artikolu 4(4). Jekk l-Istat Membru ma jaqbilx mar-referenza, il-każ jipproċedi 
bil-mod normali, bil-partijiet jiffajljaw notifika mal-Kummissjoni bil-mod normali.

b – Id-deĊIżjonIjIet tal-kUmmIssjonI

1. Id-deċiżjonijiet meħuda skond l-artikolu 8

Il-Bertelsmann /Springer129

295. Fit-3 ta’ Mejju, il-Kummissjoni approvat il-ħolqien ta’ l-intrapriża konġunta ta’ 
l-istampar bir-rotokalk mill-kumpaniji tal-medja Ġermaniżi Bertelsmann AG u Axel 

�29 Il-każ COMP/M.3�78 Il-Bertelsmann /Springer.
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Springer AG. L-investigazzjoni approfondita wriet li l-konċentrazzjoni m’għandhiex 
tfixkel b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni effettiva fis-suq komuni jew fi kwalunkwe Stat 
Membru.

296. L-intrapriża konġunta tgħaqqad flimkien il-ħames faċilitajiet Ġermaniżi ta’ l-
istampar imħaddma mis-sussidjarji tal-Bertelsmann Arvato u Gruner+Jahr u minn 
Springer kif ukoll minn sit wieħed fir-Renju Unit li bħalissa qed jiġi stabbilit mill-Arva-
to. B’kuntrast, l-intrapriża konġuta la tinkludi l-faċiltajiet tar-rotokalk tal-Bertelsmann 
fi Spanja u fl-Italja u lanqas kwalunkwe operazzjoni ta’ stampar litografiku tal-kumpa-
niji involuti.

297. It-tranżazzjoni kienet innotifikata lill-Kummissjoni fl-4 ta’ Novembru 2004. 
Għalkemm l-awtorità nazzjonali tal-kompetizzjoni (NCA) għamlet talba ta’ referenza, 
il-Kummissjoni ddeċidiet li tieħu ħsieb il-każ hija stess minħabba l-effetti ma’ l-Ewropa 
kollha ta’ l-intrapriża konġunta fis-swieq għall-istampar bir-rotokalk tal-katalogi u tar-
reklami. Madankollu, il-Kummissjoni ffokat b’mod partikolari fuq is-suq Ġermaniż 
għall-istampar bir-rotokalk tar-rivisti. Minħabba l-pożizzjoni partikolarment b’saħħitha 
tal-kumpaniji involuti f ’dan is-suq, il-Kummissjoni fetħet investigazzjoni approfondita 
fit-23 ta’  Diċembru 2004.

298. L-investigazzjoni approfondita kkonfermat is-sejbiet inizjali tal-Kummissjoni 
li għal volumi kbar ta’ stampar ta’ rivisti, katalogi u reklami, l-istampar bir-rotokalk 
mhuwiex sostitwibbli mit-teknika litografika. Għalkemm il-prodotti kollha ta’ l-istam-
par jiġu stampati fuq l-istess pressi ta’ l-istampar bir-rotokalk, il-Kummissjoni sabet 
swieq differenti għall-istampar ta’ volumi kbar ta’ katalogi u/jew reklami, min-naħa l-
waħda, u l-istampar tar-rivisti min-naħa l-oħra. Din id-differenza b’mod partikolari hija 
minħabba s-sensitivittà mil-lat taż-żmien ta’ l-istampar ta’ wħud mir-rivisti u l-għarfien 
speċifiku meħtieġ għall-istampar tar-rivisti. Ġeografikament, is-suq għall-istampar bir-
rotokalk tar-rivisti huwa limitat għall-Ġermanja, filwaqt li hemm suq għall-istampar ta’ 
volumi kbar ta’ katalogi u reklami li jinkludi l-Ġermanja, il-pajjiżi ġirien tagħha u l-
Italja u s-Slovakkja.

299. Fis-suq Ġermaniż għall-istampar bir-rotokalk tar-rivisti, is-sehem ikkombinat 
tal-partijiet jammonta għal kważi 50 %. Madankollu, l-investigazzjoni tas-suq żvelat 
ukoll li minkejja l-ishma għoljin tas-suq l-intrapriża konġunta ma kinitx ser tkun tista’ 
żżid il-prezzijiet għaliex il-kompetituri tagħha fil-Ġermanja jeżerċitaw restrizzjonijiet 
kompetittivi effettivi. Dawn il-kompetituri jistgħu jespandu malajr il-kapaċità tagħhom 
allokata għall-istampar tar-rivisti. L-analiżi wriet ukoll li l-kompetituri kieku jkollhom 
inċentiv biex jallokaw kapaċità għall-istampar tar-rivisti għaliex il-marġni ta’ kontribuz-
zjoni għall-istampar tar-rivisti wera li huwa ogħla milli għall-istampar tal-katalogi u 
tar-reklami. Flimkien mar-restrizzjonijiet kompetittivi eżerċitati mill-kompetituri 
Ġermaniżi, l-intrapriża konġunta ser tiffaċċja lill-kompetituri potenzjali fis-suq 
Ġermaniż għall-istampar bir-rotokalk tar-rivisti b’mod partikolari mill-istampaturi li 
huma bbażati fl-Olanda, fi Franza u fl-Italja.

300. Dwar is-swieq tal-prodotti affettwati l-oħra, ma nqala’ l-ebda tħassib dwar il-
kompetizzjoni, la fuq livell nazzjonali u lanqas fuq livell usa’. Il-Kummissjoni kkonklu-
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diet ukoll li l-integrazzjoni vertikali ta’ Springer u tal-Bertelsmann fil-pubblikazzjoni 
tar-rivisti m’għandhiex tinbidel bil-konċentrazzjoni nnotifikata.

Blackstone/Acetext1�0

301. Nhar it-13 ta’ Lulju, il-Kummissjoni approvat l-akkwist propost tal-kontroll 
waħdieni tal-kumpanija Kanadiża tal-kimiċi Acetext, mid-ditta ta’ bank kummerċjali 
Blackstone ibbażata fl-Istati Uniti. Il-Kummissjoni kkonkludiet li t-tranżazzjoni 
m’għandhiex twaqqaf b’mod sinifikanti l-kompetezzjoni effettiva fiż-ŻEE jew parti sini-
fikanti minnha.
302. Blackstone hija ditta ta’ bank kummerċjali bbażata fl-Istati Uniti, li hija attiva 
prinċipalment fis-servizzi tal-pariri finanzjarji, fl-investimenti fl-ishma privati u fl-inves- 
timent fil-proprjetà. Waħda mill-kumpaniji kkontrollata minn Blackstone, Celanese, 
hija kumpanija tal-kimiċi attiva f ’erba’ setturi prinċipali: il-prodotti kimiċi, il-prodotti 
aċetiċi, il-polimeri tekniċi u l-ingredjenti ta’ l-ikel.
303. Acetex, li għandha l-kwartieri ġenerali f ’Vancouver, hija attiva fl-atetiċi u fin-
negozju tal-plastik. Kemm Celanese kif ukoll Acetex jipproduċu prodotti kimiċi li 
jinkludu l-aċidu aċetiku, il-vinyl acetate monomer (VAM) u l-andridu aċetiku. Celanese 
hija fornitur globali priċipali, waqt li Acetex hija attiva l-iktar fl-Ewropa.
304. It-tranżazzjoni kienet notifikata lill-Kummissjoni fl-20 ta’ Jannar. Wara inves-
tigazzjoni fil-fond tas-suq, il-Kummissjoni kkonkludiet li s-swieq għall-aċidu aċetiku, 
il-VAM u l-andridu aċetiku huma globali. Għal dawn il-prodotti, id-differenza bejn il-
prezz medju mitlub f ’reġjuni differenti madwar id-dinja u l-ispejjeż tal-produzzjoni 
tħalli biżżejjed marġini biex jitħallsu t-trasport, il-ħażna u d-dazji, waqt li tippermetti 
iktar kummerċ ’il fuq mil-livell diġà għoli bejn ir-reġjuni differenti tad-dinja.
305. Għalkemm Celanese, billi akkwistat Acetext, għandha ssaħħaħ il-pożizzjoni 
tagħha fis-swieq globali għall-aċidu aċetiku, il-VAM u l-andridu aċetiku, il-Kummissjo-
ni kkonkludiet li t-tranżazzjoni m’għandhiex twassal għal tħassib rigward il-kompetiz-
zjoni. Diversi kompetituri b’saħħithom huma attivi fis-swieq rilevanti, inklużi BP, Mil-
lennium, Daicel, Dow, DuPont u Eastman. Barra minn hekk, eżaminazzjoni dettaljata 
ta’ l-iżvilupp tad-domanda u tal-kapaċità l-ġdida ppjanata wriet li għalkemm id-do-
manda għal dawn il-prodotti qed tikber relattivament malajr, il-kapaċità l-ġdida ppjana-
ta fil-Lvant Imbiegħed u Nofsani għandha tikber iktar malajr. Il-Kummissjoni kkonklu-
diet li f ’din is-sitwazzjoni kwalunkwe sforz mill-partijiet biex jiżdiedu l-prezzijiet jew 
titnaqqas il-kapaċità ma jirnexxix.

Is-Siemens/il-VA Tech1�1

306. Fit-13 ta’ Lulju, il-Kummissjoni awtorizzat it-teħid ta’ kontroll propost tal-
grupp VA Tech ta’ l-Awstrija mis-Siemens tal-Ġermanja, bla ħsara għall-kondizzjoni li 
s-Siemens tbigħ l-assi tagħha tal-kummerċ ta’ l-idro-enerġija ta’ VA Tech u tiżgura l-
indipendenza tal-bennej ta’ l-impjanti tal-metall SMS Demag. Fid-dawl ta’ l-impenji li 

�30 Il-każ COMP/M.3625 Blackstone/Acetext.
�3� Il-każ COMP/M.3653 Is-Siemens/il-VA Tech.
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tat is-Siemens, il-Kummissjoni kkonkludiet illi t-tranżazzjoni m’għandhiex tfixkel b’mod 
sinifikanti l-kompetizzjoni effettiva fiż-ŻEE jew parti sinifikanti minnha.
307. Is-Siemens u l-VA Tech joperaw mad-dinja kollha f ’għadd ta’ setturi simili. Il-
prodotti tagħhom jintużaw f ’oqsma bħall-istazzjonijiet ta’ l-enerġija, in-netwerks tal-
provvista ta’ l-elettriku, il-ferroviji, ix-xogħlijiet ta’ l-azzar u l-bini l-kbir. Huma l-
mexxejja fis-suq ta’ wħud mill-prodotti rilevanti.
308. It-tranżazzjoni kienet innotifikata lill-Kummissjoni f ’Jannar, u l-Kummissjoni 
bdiet il-proċeduri tal-Fażi II fl-14 ta’ Frar.
309. B’mod partikolari, sussidjarja tal-VA Tech, il-VA Tech Hydro, hija l-mexxejja 
fis-suq Ewropew għall-komponenti ewlenin li jintużaw fl-impjanti idro-elettriċi, bħat-
turbini u l-ġeneraturi. Is-Siemens għandha interess ta’ 50 % f ’intrapriża konġunta ma’ 
kumpanija oħra Ġermaniża ta’ l-inġinerija, Voith Siemens, li hija waħda mill-kompe-
tituri ewlenin tal-VA Tech Hydro f ’dan is-suq. Il-Kummissjoni sabet li kombinazzjoni 
ta’ l-attivitajiet tal-VA Tech Hydro mal-Voith Siemens għandha tirriżulta fil-ħolqien 
ta’ pożizzjoni dominanti fis-suq maż-ŻEE kollha għat-tagħmir u għas-servizzi għall-
impjanti idro-elettriċi, biex b’hekk tixxekkel b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni f ’dan 
is-suq. L-impenn tas-Siemens li tbigħ il-kummerċ ta’ l-idro-enerġija tal-VA Tech, 
operat mill-VA Tech Hydro, lil xerrej xieraq kienet tfisser li l-koinċidenzi bejn l-atti-
vitajiet tal-partijiet kellu jitneħħa u, b’hekk, il-kompetizzjoni ma kellix tiġi affettwata 
b’mod sinifikanti.
310. Fil-bini ta’ l-impjanti tal-metallurġija, is-Siemens kellha 28 % ta’ l-azzjonijiet 
fl-SMS Demag, li l-Kummissjoni sabet li hija l-kompetitur ewlieni tal-VA Tech fil-bini 
ta’ l-impjanti tal-produzzjoni ta’ l-azzar. Is-Siemens kienet eżerċitat put-option (kuntratt 
li jagħti lid-detentur id-dritt li jbigħ ċertu kwantità ta’ sigurtà lil min jissottoskrivi l-
kuntratt, bi prezz speċifiku sa data speċifika (effettiva mill-31 ta’ Diċembru 2004) biex 
tbigħ l-interess tagħha lill-SMS, il-kumpanija parent ta’ l-SMS Demag. It-trasferiment 
ta’ l-ishma, madanakollu, kien ittardjat minħabba tilwima legali dwar il-valur tagħhom. 
L-investigazzjoni tal-Kummissjoni żvelat li l-interess kontinwat tas-Siemens fl-SMS De-
mag taha aċċess għal ċerta informazzjoni sensittiva mil-lat tal-kompetizzjoni li għandha 
x’taqsam ma’ dik il-kumpanija. Fis-suq dinji ferm ikkonċentrat għall-bini ta’ l-impjanti 
tal-metallurġija, l-amalgamazzjoni bejn is-Siemens u l-VA Tech għalhekk kellha tnaq-
qas b’mod sostanzjali l-kompetizzjoni bejn tnejn mit-tliet parteċipanti ewlenin, l-SMS 
Demag u l-VA Tech, u għalhekk kellha twassal għal impediment sinifikanti għall-kom-
petizzjoni effettiva. Skond l-impenji li tat is-Siemens, ir-rappreżentanti tas-Siemens fil-
korpi ta’ l-azzjonisti ta’ l-SMS Demag ser jiġu sostitwiti minn fiduċjarji indipendenti, 
biex b’hekk tkun żgurata l-indipendenza tal-kumpanija mis-Siemens.
311. Fis-swieq l-oħra kollha fejn l-attivitajiet tal-partijiet jitrikkbu, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li l-amalgamazzjoni ma kellix ixxekkel b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni 
effettiva. Dawn is-swieq jinkludu t-tagħmir u s-servizzi għall-impjanti termali ta’ l-elet-
triku, għat-trażmissjoni u għad-distribuzzjoni ta’ l-enerġija (“t&d”–transmission and 
distribution), għat-tagħmir tal-ferroviji, għat-tagħmir elettriku ta’ vultaġġ baxx, għat-
teknoloġija u għall-ġestjoni tal-bini, għall-infrastruttura tat-traffiku u għat-tagħmir tal-
funikular.
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312. F’deċiżjoni separata mfassla biex ikun żgurat li rabta strutturali bejn il-kompe-
tituri Bombardier u Siemens fis-suq għat-trams ġiet mitmuma, il-Kummissjoni ħelset 
lill-Bombardier mill-obbligu tiegħu, li ġie stabbilit fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex 
tikklerja t-teħid ta’ kontroll ta’ l-ADtranz min-naħa tal-Bombardier ta’ April 2001132, 
biex jinxtraw ċerti sistemi ta’ ġbid għat-trams mill-VA Tech.

Il-Johnson & Johnson/Guidant1��

313. Fil-25 ta’ Awissu, il-Kummissjoni approvat, bla ħsara għal xi kondizzjonijiet, 
l-akkwist ippjanat ta’ USD 24 biljun (madwar EUR 18-il biljun) mill-grupp Amerikan 
tal-kura tas-saħħa Johnson & Johnson (J&J) tal-kompetitur tiegħu Guidant, kumpanija 
ta’ l-Istati Uniti li hija speċjalizzata fil-prodotti mediċi kardjovaskulari. B’mod partiko-
lari, il-partijiet impenjaw irwieħhom li jbigħu l-assi jew tal-J&J jew tal-prodotti tal-En-
doscopic Vessel Harvesting (Ġbir Endoskopiku taċ-Ċelluli mill-Arterji u mill-Vini) 
(“EVH”) tal-Guidant, flimkien mal-kummerċ endovaskulari fiż-ŻEE tal-Guidant u l-
kummerċ fiż-ŻEE ta’ Steerable Guidewires tal-J&J. Id-deċiżjoni tal-Kummissjoni segwiet 
investigazzjoni approfondita fit-teħid ta’ kontroll. Fid-dawl ta’ l-impenji li tat il-J&J, il-
Kummissjoni kkonkludiet li t-tranżazzjoni m’għandhiex ixxekkel b’mod sinifikanti l-
kompetizzjoni effettiva fiż-ŻEE jew parti sinifikanti minnha.
314. Kemm il-J&J kif ukoll il-Guidant huma attivi mad-dinja kollha fl-iżvilupp, fil-
produzzjoni u fil-bejgħ ta’ strumenti mediċi vaskulari. Il-prodotti tagħhom jintużaw 
biex ikun ittrattat il-mard vaskulari; kemm fil-qalb (arterji koronarji) kif ukoll fil-par-
tijiet periferali tal-ġisem tal-bniedem (eż. l-arterji tal-karotide, l-arterji renali, l-arterji 
femorali). Id-ditti huma kompetituri diretti fejn għandhom x’jaqsmu għadd ta’ prodotti 
u t-tnejn huma fost għadd limitat ta’ kumpaniji ewlenin fis-suq għal dawn il-prodotti 
fl-Ewropa u mad-dinja kollha. Il-Kummissjoni tat bidu għal investigazzjoni approfondi-
ta tas-suq fit-22 ta’ April.
315. L-investigazzjoni ffokat fuq tliet oqsma ewlenin: coronary drug eluting stents 
(DES) u aċċessorji, stents u aċċessorji endovaskolari li jintużaw fl-arterji periferali, u l-
istrumenti li jintużaw fl-operazzjonijiet tal-qalb.
316. Il-coronary drug eluting stents huma tubi tal-wajer li jistgħu jespandu miksijin 
bi droga, li jitqiegħdu f ’arterja koronarja imblokkata sabiex titneħħa l-plakka u jingħata 
appoġġ lill-ħitan ta’ l-arterja. F’dan is-suq li qed jikber b’rata mgħaġġla, bħalissa hemm 
biss żewġ fornituri ewlenin mad-dinja kollha, il-J&J u l-Boston Scientific, flimkien ma’ 
għadd ta’ persuni li se jidħlu b’mod imminenti, inkluża l-Guidant. Fl-investigazzjoni 
tagħha, il-Kummissjoni kellha tivvaluta jekk bl-eliminazzjoni tal-Guidant bħala kom-
petitur potenzjali, l-amalgamazzjoni għandhiex tneħħi r-restrizzjoni kompetittiva ewle-
nija fis-suq tad-DES.
317. L-investigazzjoni żvelat li, filwaqt li kien hemm probabbiltà li l-Guidant kienet 
ser tkun waħda mill-parteċipanti ewlenini fis-suq għad-DES, persuni oħra ġodda li ser 

�32 Il-każ COMP/M.2�39; ara t-2001 Competition Report (ir-Rapport tal-Kompetizzjoni ta’ l-200�).
�33 Il-każ COMP/M.3687 Il-Johnson & Johnson/Guidant.
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jidħlu, primarjament il-Medtronic u l-Abbott, huwa wkoll probabbli li ser jeżerċitaw 
restrizzjoni kompetittiva sinifikanti, li tikkumpensa għat-telf tal-kompetizzjoni 
minħabba l-akkwist min-naħa tal-J&J tal-Guidant.
318. Madankollu, fil-każ ta’ l-istents li ntużaw fil-partijiet periferali tal-ġisem, il-
Kummissjoni sabet li l-amalgamazzjoni għandha tagħti lok għal tħassib dwar il-kompe-
tizzjoni fiż-ŻEE minħabba li kemm il-J&J kif ukoll il-Guidant huma fost il-fornituri 
ewlenin fl-Ewropa, is-suq huwa ferm ikkonċentrat u hemm barrieri għoljin għad-dħul. 
Il-Kummissjoni sabet ukoll li l-kombinazzjoni ta’ l-interessi tal-J&J u tal-Guidant 
għandha xxekkel il-kompetizzjoni f ’żewġt iswieq żgħar għall-istrumenti kardjovaskula-
ri (il-guidewires tal-qalb u s-sistemi ta’ l-endescopic vessel harvesting fl-operazzjonijiet 
tal-qalb). L-impenji li offriet il-J&J ifissru li l-kompetizzjoni mhux ser tkun affettwata 
b’mod sinifikanti mit-tranżazzjoni.

L-E.ON/il-MOL1�4

319. Fil-21 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni approvat, bla ħsara għal xi kondizzjonijiet 
u għall-obbligi, l-akkwist tal-MOL WMT u tal-MOL Storage, żewġ sussidjarji tal- MOL, 
il-kumpanija sokkombenti taż-żejt u tal-gass fl-Ungerija, mill-E.ON Ruhrgas (E.ON).
320. L-E.ON hija operatriċi Ġermaniża ta’ l-enerġija kbira u integrata attiva fil-pro-
duzzjoni u fil-provvista tal-gass u ta’ l-elettriku f ’diversi pajjiżi Ewropej. Fl-Ungerija, l-
E.ON hija primarjament attiva fil-provvista bl-imnut tal-gass u ta’ l-elettriku permezz 
tal-pussess tagħha ta’ kumpaniji reġjonali tad-distribuzzjoni. Il-MOL hija attiva fil-pro-
duzzjoni tal-gass (MOL E&P), fit-trasmissjoni (MOL Transmission), fil-ħażna (MOL 
Storage) u fil-bejgħ bl-ingrossa u fil-kummerċ (MOL WMT).
321. Permezz tat-tranżazzjoni, l-E.ON akkwistat il-MOL WMT u l-MOL Storage. 
L-E.ON ħadet ukoll il-kontroll tal-kuntratti għall-provvista tal-gass tul medda twila ta’ 
żmien li bħalissa jinsabu fil-portafoll tal-MOL WMT, speċjalment mal-Gazprom, u kie-
net f ’pożizzjoni li tikkontrolla r-riżorsi kollha tal-gass ta’ l-Ungerija, kemm importati kif 
ukoll domestiċi.
322. Wara investigazzjoni approfondita, il-Kummissjoni għall-ewwel sabet li l-ope-
razzjoni kien ser ikollha effetti anti-kompetittivi fis-swieq tal-bejgħ bl-ingrossa u tal-
bejgħ bl-imnut tal-gass u ta’ l-elettriku fl-Ungerija. Dawn l-effetti kienu minħabba l-in-
tegrazzjoni vertikali tal-pożizzjoni dominanti fil-bejgħ bl-ingrossa u fil-ħażna tal-gass 
ma’ l-attivitajiet ta’ l-E.ON fil-bejgħ bl-imnut tal-gass u ta’ l-elettriku.
323. Il-Kummissjoni analizzat l-impatt ta’ l-operazzjoni proposta fuq il-provvista 
tal-gass u ta’ l-elettriku fl-Ungerija kemm skond il-qafas regolatorju korrenti tas-swieq 
Ungeriżi tal-gass u ta’ l-elettriku kif ukoll skond l-iżviluppi probabbli futuri tiegħu, fid-
dawl tal-liberalizzazzjoni sħiħa ta’ dawn is-swieq sa Lulju 2007, u kkonkludiet li t-
tranżazzjoni kif ġiet innotifikata għandha xxekkel b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni 
f ’dawn is-swieq. B’mod partikolari, il-Kummissjoni sabet li wara t-tranżazzjoni l-E.ON 
kellha tkun f ’pożizzjoni li tuża l-kontroll tagħha fuq ir-riżorsi tal-gass fl-Ungerija biex 

�34 Il-każ COMP/M.3696 L-E.ON/il-MOL.
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iżżid is-saħħa fis-suq tagħha fis-swieq ’il bogħod mis-sors għall-provvista bl-imnut tal-
gass u ta’ l-elettriku u għall-ġenerazzjoni/bejgħ bl-ingrossa ta’ l-elettriku.
324. Biex tindirizza dan it-tħassib, l-E.ON offriet pakkett komprensiv u wiesa’ ta’ 
rimedji. B’mod notevoli, ir-rimedji għandhom jiksbu tifrid sħiħ fis-sjieda ta’ l-attivitajiet 
tal-produzzjoni u tat-trażmissjoni tal-gass, li qed jinżammu mill-MOL, mill-attivitajiet 
tal-bejgħ bl-ingrossa u tal-ħażna tal-gass li ġew akkwistati mill-E.ON, permezz tal-
bejgħ ta’ l-assi min-naħa tal-MOL ta’ l-interess minoritarju li jifdal fil-MOL WMT u 
fil-MOL Storage. L-E.ON impenjat ruħha wkoll li tirrilaxxja volumi sinifikanti ta’ gass 
fis-suq f ’kondizzjonijiet kompetittivi. L-E.ON impenjat ruħha li timplimenta programm 
ta’ rilaxx tal-gass ta’ tmien snin (1 biljun metru kubu (“bcm”) fis-sena) u li tbigħ nofs l-
assi tal-kuntratt għall-provvista tal-gass ta’ 10 snin tagħha mal-MOL E&P permezz ta’ 
dak li jissejjaħ rilaxx tal-kuntratt. Dawn iż-żewġ miżuri għandhom jirrilaxxaw 16 bcm 
sa l-2015, sa 2 bcm fis-sena, li huma ekwivalenti għal 14% tal-konsum Ungeriż. Dan 
għandu jkun ir-“rilaxx” tal-gass l-aktar sinifikanti li qatt ġie implimentat fl-Ewropa, 
kemm f ’termini ta’ volumi kif ukoll f ’termini ta’ kemm ser idum. Bħala tali, għandu 
jagħti lill-parteċipanti kollha fis-suq preżenti u futuri l-possibbiltà li jikkonkludu kun-
tratti għall-provvista tal-gass f ’sitwazzjonijiet fejn hemm l-istess kondizzjonijiet għal 
kulħadd.
325. Il-Kummissjoni vvalutat b’attenzjoni r-rimedji fuq il-bażi ta’ l-esperjenza bil-
programmi tar-rilaxx tal-gass preċedenti fuq il-livell nazzjonali u l-kummenti det-
taljati mill-operaturi tas-suq mill-Ungerija u minn Stati Membri oħrajn. Hija kkonklu-
diet li r-rimedji għandhom joffru lill-bejjiegħa bl-ingrossa u lill-klijenti aċċess għal 
riżorsi tal-gass imdaqqsa b’mod indipendenti mill-E.ON f ’kondizzjonijiet mhux 
diskriminatorji u kompetittivi. Għalhekk ir-rimedji kienu biżżejjed biex jitneħħa t-
tħassib dwar il-kompetizzjoni li kien ġej mit-tranżazzjoni u għandhom jinħolqu l-
kondizzjonijiet għall-iżvilupp tal-kompetizzjoni fis-swieq Ungeriżi ta’ l-enerġija li 
għadhom kif ġew liberalizzati.
326. Il-Kummissjoni kkooperat mill-qrib ma’ l-awtoritajiet Ungeriżi, b’mod par-
tikolari ma’ l-Uffiċċju Ungeriż ta’ l-Enerġija. Din il-kooperazzjoni ser tkompli fil-futur 
biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tar-rimedji.

2. Id-deċiżjonijiet meħuda skond l-artikolu 6(1)(b) u l-artikolu 6(2)

327. Matul is-sena, il-Kummissjoni adottat b’kollox 15-il deċiżjoni ta’ kklerjar bil-
kondizzjonijiet skond l-Artikolu 6(2) kif ukoll 291 ikklerjar mhux kondizzjonali skond 
l-Artikolu 6(1)(b). Għażla tal-każijiet kondizzjonali l-aktar interessanti skond l-Artiko-
lu 6(2) hija miġbura fil-qosor aktar ’l isfel. Referenzi għal dawn id-deċiżjoniet ta’ kkler-
jar kollha ser jiġu ppubblikati fit-tieni volum ta’ dan ir-Rapport u t-test tad-deċiżjonijiet 
jista’ jinstab fuq il-websajt tal-Kummissjoni 135.

�35 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Ir-Reuters/it-Telerate1��

328. Fit-23 ta’ Mejju, il-Kummissjoni approvat, bla ħsara għal xi kondizzjonijiet, l-
akkwist propost tal-fornitur tad-data finanzjarja Moneyline Telerate Holding (Telerate) 
mill-kompetitur globali ewlieni tiegħu, Reuters Limited (Reuters).
329. Ir-Reuters huwa wieħed miż-żewġ fornituri globali ewlenin tad-data tas-swieq 
finanzjarji u ta’ l-aħbarijiet multimedjali mfassla għall-professjonisti fis-setturi tas-ser-
vizzi finanzjarji, tal-medja u fis-setturi korporattivi. Huwa partikolarment b’saħħtu fil-
konsenja ta’ data dwar sigurtajiet mhux innegozjati fuq is-swieq pubbliċi (over-the-
counter) kemm tat-tip b’rendiment fiss (money market) kif ukoll ta’ l-ishma u sigurtajiet 
relatati ma’ l-ishma, l-attivitajiet tar-Reuters huma pjuttost komplementari għall-attivi-
tajiet tal-kompetitur ewlieni tiegħu, Bloomberg, li jiffoka fuq klassijiet ta’ assi differenti 
fis-segment tad-data dwar is-swieq finanzjarji u jwassal il-prodotti tagħha mingħajr 
Pjattaformi għad-Data dwar is-Swieq (Market Data Platforms–MDPs). It-Telerate huwa 
wkoll fornitur tad-data u ta’ l-aħbarijiet dwar is-swieq finanzjarji fuq skala globali, fejn 
jiffoka fuq id-distribuzzjoni tad-data dwar is-swieq fi żmien reali minn bosta sorsi dif-
ferenti.
330. L-investigazzjoni ffokat fuq l-effetti fuq il-kompetizzjoni ta’ l-akkwist propost 
fis-swieq għall-provvista ta’ data dwar is-swieq fi żmien reali u ta’ MDPs. Fejn għandu 
x’jaqsam is-suq għall-provvista tad-data fi żmien reali, il-Kummissjoni ma sabet l-ebda 
indikazzjoni li l-amalagamazzjoni għandha xxekkel b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni 
effettiva, ladarba għadd biżżejjed ta’ fornituri b’saħħithom li jikkompetu għandhom 
jibqgħu fis-suq wara l-amalgamazzjoni. Madankollu l-investigazzjoni żvelat li l-partijiet 
li ser jamalgamaw huma l-uniċi fornituri ewlenin ta’ l-MDPs mad-dinja kollha, u li l-
kombinazzjoni tal-pjattaformi ta’ proprjetà tagħhom għandha twassal għal pożizzjoni 
fis-suq kważi mhux ikkontestata fil-provvista ta’ l-MDPs. L-MDPs huma l-mezzi 
teknoloġiċi li jippermettu lill-klijenti tad-data dwar is-swieq fi żmien reali jintegraw u 
jikkonsenjaw informazzjoni minn diversi sorsi ta’ bejjiegħa. Sabiex ikun indirizzat dan 
it-tħassib dwar il-kompetizzjoni, ir-Reuters u t-Telerate impenjaw irwieħhom li jagħtu 
liċenzja globali perpetwa u esklużiva għat-TRS (l-MDPs tat-Telerate) lill-Hyperfeed. Il-
ftehim dwar il-liċenzja jipprovdi l-qafas legali xieraq biex Hyperfeed tkun tista’ tistabbi-
lixxi ruħha bħala kompetitriċi vijabbli u effettiva għar-Reuters.
331. It-tranżazzjoni kienet riferita lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 4(5) tar-Re-
golament dwar l-Amalgamazzjonijiet tal-KE biex b’hekk il-Kummissjoni setgħet 
teżamina akkwist li kieku kellu jiġi rivedut skond il-liġijiet ta’ tnax-il Stat Membru. Is-
servizzi tal-Kummissjoni ħadmu mill-qrib mad-Dipartiment tal-Ġustizzja ta’ l-Istati 
Uniti u kkoordinaw sforzi sabiex jinstab rimedju xieraq li jsolvi għalkollox il-problema 
tal-kompetizzjoni fil-pjattaformi għad-data dwar is-swieq.
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Il-Lufthansa/is-Swiss1�7

332. Fl-4 ta’ Lulju il-Kummissjoni approvat, bla ħsara għal xi kondizzjonijiet, 
ftehim fejn id-Deutsche Lufthansa AG għandha takkwista l-maġġoranza ta’ l-ishma fi, 
u l-kontroll uniku ta’, is-Swiss International Air Lines Ltd. L-investigazzjoni tal-Kum-
missjoni wriet li l-akkwist propost mil-Lufthansa tas-Swiss kellu jelimina jew inaqqas 
b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni f ’għadd ta’ rotot intra-Ewropej, bl-aktar importanti 
jkunu Zurich-Frankfurt u Zurich-Munich, kif ukoll f ’uħud mir-rotot fit-tul lejn l-
Istati Uniti, l-Afrika t’Isfel, it-Tajlanda u l-Eġittu. Meta laħqet din il-konklużjoni, il-
Kummissjoni qieset l-impatt tal-kooperazzjoni mill-qrib tal-Lufthansa mal-membri 
ta’ l-iStar Alliance.
333. Sabiex ikun indirizzat it-tħassib tal-Kummissjoni, il-partijiet qablu li jċedu 
ċerti ħinijiet tat-tluq u ta’ l-inżul fl-ajruporti ta’ Zurich, Frankfurt, Munich, Düsseldorf, 
Berlin, Vjenna, Stokkolma u Kopenħagen. Din iċ-ċessjoni tal-ħinijiet għandha toħloq 
il-kondizzjonijiiet għal mhux aktar minn 41 vjaġġ bir-ritorn (roundtrips) kuljum li 
għandhom ikunu provduti minn dawk li jidħlu ġodda fuq dawn ir-rotot.
334. Sabiex jitħeġġeġ id-dħul fis-suq, wara ċertu perjodu, operatur ġdid jista’ wkoll 
jakkwista dawk li jissejħu d-“drittijiet vestiti” (grandfather rights) fuq il-ħinijiet miksuba 
għar-rotot Zurich-Frankfurt and Zurich-Munich, sakemm joffri s-servizz fuq din ir-
rotta għal mill-inqas tliet snin. L-impenn dwar il-ħinijiet huwa akkumpanjat minn 
miżuri li jeħtieġu li l-Lufthansa toqgħod lura milli żżid l-offerta ppjanata tagħha ta’ titji-
riet fuq dawn ir-rotot sabiex persuna li tkun dieħla ġdida jkollha opportunità ġusta li 
tistabbilixxi ruħa bħala kompetitriċi kredibbli.
335. Fl-aħħarnett, l-awtorità ta’ l-avjazzjoni ċivili Żvizzera żgurat lill-Kummissjoni 
li għandha tagħti d-drittijiet tat-traffiku lil trasportaturi li jixtiequ jagħmlu waqfa f ’Zu-
rich fir-rotta tagħhom lejn l-Istati Uniti jew destinazzjonijiet oħrajn mhux ta’ l-UE. L-
awtoritajiet ta’ l-avjazzjoni Żvizzeri u Ġermaniżi wkoll ipprovdew assigurazzjonijiet li 
għandhom joqogħdu lura milli jirregolaw il-prezzijiet ta’ dawn ir-rotot fit-tul. Dan il-
punt kien importanti għaliex il-Kummissjoni qieset l-eżistenza ta’ kompetizzjoni indi-
retta, jew ta’ netwerk, fuq ir-rotot fit-tul bħala fattur fl-analiżi tagħha tas-suq.

Maersk/PONL1�8

336. Fid-29 ta’ Lulju, il-Kummissjoni approvat, bla ħsara għal xi kondizzjonijiet, 
akkwist propost mill-kumpanija tal-ġarr tal-merkanzija bil-baħar l-AP Møller-Maersk 
A/S (Maersk) ta’ kumpanija oħra tal-ġarr tal-merkanzija bil-baħar r-Royal P&O Nedl-
loyd (PONL). L-akkwist propost għandu joħloq l-akbar kumpanija tal-ġarr tal-merkan-
zija bil-baħar fid-dinja, li tuża madwar 800 bastiment kontejner bi dħul dinji ta’ madwar 
EUR 28 biljun. L-AP Møller-Maersk A/S hija l-proprjetarja tal-linji tat-tbaħħir bil-kon-
tejners il-Maersk u s-Safmarine u hija wkoll attiva fis-servizzi tat-terminals tal-kontej-
ners, fl-irmunkar fil-portijiet, fit-tankers, fil-loġistika, fl-esplorazzjoni għaż-żejt u għall-
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gass, fit-trasport bl-ajru, fil-bini tal-bastimenti u tas-supermarkits. Il-PONL hija 
prinċipalment kumpanija tat-tbaħħir bil-kontejners. Hija involuta wkoll fis-servizzi tat-
terminals tal-kontejners, fil-loġistika u fit-trasport bl-ajru. L-attivitajiet tal-partijiet ji-
trikkbu l-aktar fil-kummerċ tat-tbaħħir bil-kontejners u sa grad inqas fil-kummerċ tas-
servizzi tat-terminals.
337. L-investigazzjoni tas-suq tal-Kummissjoni ffokat fuq ir-rotot tal-kummerċ 
marittimu lejn u mill-Ewropa bl-għan li jkun iddeterminat jekk l-ishma tas-suq tal-par-
tijiet u r-rabtiet maħluqa mill-parteċipazzjoni tagħhom f ’diversi konferenzi u konsorzja 
mal-kompetituri tagħhom għandhomx jirriżultaw f ’effetti anti-kompetittivi.
338. Skond ir-regoli tal-kompetizzjoni ta’ l-UE li japplikaw għall-ġarr tal-merkan-
zija bil-baħar, għall-gruppi internazzjonali tat-tbaħħir (gruppi ta’ kumpaniji tal-ġarr tal-
merkanzija bil-baħar involuti f ’servizzi skedati b’mod regolari) jibbenefikaw mill-im-
munità ta’ l-antitrust. Din l-immunità ngħatat xi 20 sena ilu. Il-linji tat-tbaħħir li 
ngħaqdu f ’konsorzja jibbenefikaw ukoll minn eżenzjoni ta’ l-antitrust. Il-White Paper 
tal-Kummissjoni li ġiet ippubblikata f ’Ottubru 2004 ikkonkludiet li l-eżenzjoni għall-
gruppi internazzjonali tat-tbaħħir għandha tkun abolita għaliex ma rriżultatx f ’servizzi 
effiċjenti u ta’ min jistrieħ fuqhom li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ min qed jibgħat il-mer-
kanzija.
339. It-tranżazzjoni proposta ħolqot rabtiet bejn il-Maersk u l-konferenzi u l-kon-
sorzja li tagħhom il-PONL biss hija membru. Fejn l-ishma mis-suq kkombinati tagħhom 
taw lok għal tħassib dwar il-kompetizzjoni, il-Kummissjoni tat approvazzjoni bil-kon-
dizzjoni li l-PONL tiritra minn dawn il-konferenzi u l-konsorzja. Qasam ieħor ta’ tħassib 
kien il-kummerċ bejn l-Ewropa u l-Afrika t’Isfel, speċjalment it-trasport ta’ merkanzija 
mkessħa f ’kontejners ta’ reefer (bastiment fejn il-merkanzija tista’ tinżamm għall-kesħa) 
fejn is-sehem mis-suq ikkombinat tal-partijiet kien ogħla minn 50 %. Il-Maersk im-
penjat ruħha li tbigħ in-negozju kummerċjali tal-PONL bit-trasport tal-merkanzija 
mill-Afrika t’Isfel għall-Ewropa. Dawn l-impenji neħħew it-tħassib dwar il-kompetiz-
zjoni tal-Kummissjoni.

Il-Honeywell/in-Novar1�9

340. Fil-31 ta’ Marzu, il-Kummissjoni approvat l-akkwist propost mill-Honeywell 
tan-Novar bla ħsara għal xi kondizzjonijiet skond l-Artikolu 6(2) tar-Regolament dwar 
l-Amalgamazzjonijiet. Honeywell, korporazzjoni ta’ l-Istati Uniti, hija kumpanija li tim-
manifattura teknoloġija avvanzata li tforni lil klijenti, mad-dinja kollha bi prodotti u s-
servizzi aerospazjali, prodotti awtomottivi, materjali elettroniċi, materjali ta’ speċjalità, 
polimeri ta’ rendiment, sistemi ta’ trasport u ta’ enerġija, kontrolli tad-djar u tal-bini, u 
kontrolli industrijali. Novar huwa grupp internazzjonali bbażat fir-Renju Unit li jiffoka 
fuq – l-Intelligent Building Systems (IBS), – l-Indalex Aluminum Solutions (IAS) u s-
Security Printing Services (SPS). Dan l-akkwist ser iħalli lill-Honeywell u lin-Novar 
jgħaqqdu l-attivitajiet tagħhom fis-setturi tas-sistemi li jagħtu l-allarm f ’każ ta’ nar, ta’ 
l-intrużjoni u sistemi oħrajn tas-sigurtà kif ukoll is-sistemi tal-kontroll tal-bini.
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341. L-investigazzjoni tal-Kummissjoni wriet li l-amalgamazzjoni għandha xxekkel 
b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni effettiva fis-suq għas-sistemi li jagħtu l-allarm f ’każ ta’ 
nar fl-Italja fejn l-entità amalgamata kien ser ikollha pożizzjoni qawwija ħafna. Sabiex 
jiġi indirizzat it-tħassib serju tal-kompetizzjoni li ġie identifikat, il-Honeywell ippropo-
niet il-bejgħ tal-kummerċ kollu tan-Novar fl-allarm f ’każ ta’ nar fl-Italja (magħruf fl-
Italja bħala l-marka tal-fabbrika Esser Italia). Dan l-impenn tqies li kien biżżejjed sabiex 
ikun eliminat it-tħassib dwar il-kompetizzjoni.

3. Ir-referenzi

Blackstone/l-NHP140

342. B’reazzjoni għal talba mill-Uffiċċju tal-Kummerċ Ġust tar-Renju Unit (OFT–
Office of Fair Trading), fl-1 ta’ Frar il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tirreferi l-
akkwist ta’ l-NHP plc li hija bbażata fir-Renju Unit mill-Blackstone Group ta’ l-Istati 
Uniti lill-OFT. Iż-żewġ partijiet huma attivi fis-suq tar-Renju Unit tad-djar għall-kura 
privata għall-anzjani.
343. Blackstone hija ditta internazzjonali ta’ servizzi bankarji għall-merkanti, li dan 
l-aħħar akkwistat lis-Southern Cross Healthcare Limited (Southern Cross), kumpanija 
bbażata fir-Renju Unit li tmexxi djar tal-kura għall-anzjani fir-Renju Unit. L-NHP hija 
kumpanija elenkata fir-Renju Unit li hija wkoll attiva fis-settur tad-djar tal-kura fir-
Renju Unit. It-tranżazzjoni ser twassal għal xi koinċidenzi orizzontali bejn il-partijiet 
fil-provvista tas-servizzi tad-djar tal-kura għall-anzjani fir-Renju Unit, ikunu xi jkun 
il-mod li bih jiġu ddefiniti s-swieq.
344. L-OFT issottometta li s-suq tad-djar tal-kura fir-Renju Unit huwa wieħed lo-
kali u li t-tranżazzjoni taffettwa l-kompetizzjoni speċjalment fiż-żoni li jaqgħu taħt tliet 
awtoritajiet lokali tar-Renju Unit (Arbroath, Nottingham u Port Talbot), fejn il-partijiet 
għadhom ishma mis-suq ikkombinati għoljin, jew fi sptarjiet żgħar privati jew fi djar 
tal-kura residenzjali.
345. Għalhekk l-OFT ippreżenta talba lill-Kummissjoni biex id-deċiżjoni dwar il-
konċentrazzjoni tkun riferita lilu (skond l-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament dwar l-
Amalgamazzjonijiet). Skond din id-dispożizzjoni, il-Kummissjoni għandha obbligu 
tirreferi l-każ fejn konċentrazzjoni taffettwa l-kompetizzjoni f ’suq fi Stat Membru, li 
tippreżenta l-karatteristiċi kollha ta’ suq distint u li ma tikkostitwix parti sostanzjali tas-
suq komuni.
346. L-investigazzjoni tal-Kummissjoni wriet li s-suq tad-djar tal-kura tar-Renju 
Unit għandu ambitu lokali. Barra minn dan, fuq il-bażi tar-riżultati ta’ din l-investigaz-
zjoni, ma jistax jiġi eskluż illi hemm swieq tal-prodott separati għall-isptarijiet żgħar u 
privati u għad-djar tal-kura residenzjali fir-Renju Unit. Il-partijiet kieku kienu jsiru l-
akbar fornitur tas-servizz f ’uħud miż-żoni lokali. Għalhekk l-amalgamazzjoni kienet 
taffettwa l-kompetizzjoni f ’uħud mis-swieq lokali fir-Renju Unit, li ma jirrappreżentawx 

�40 Il-każ COMP/M.3669 Blackstone/l-NHP.



109

II – Il-kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet

parti sostanzjali tas-suq komuni. It-talba ta’ l-OFT biex jivvaluta l-impatt tal-
konċentrazzjoni fuq il-kompetizzjoni għaldaqstant intlaqgħet.

L-IESY Repository/Ish141

347. Fis-17 ta’ Frar, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirreferi l-eżami tal-akkwist pro-
post ta’ l-operatur tan-netwerk tal-kejbil tar-Rhine-Westphalia ta’ Fuq Ish mill-operatur 
tal-kejbil minn Hesse Iesy lill-Bundeskartellamt. Il-każ kien innotifikat lill-Kummissjo-
ni fis-17 ta’ Diċembru 2004.
348. Kemm Iesy u kemm Ish kull wieħed joperaw netwerk tal-kejbil, mixtri mid-
Deutsche Telekom AG, fir-reġjuni rispettivi tagħhom ta’ Hessen (Iesy) u tar-Rhine-West-
phalia ta’ Fuq (Ish). Permezz ta’ dawn in-netwerks, iwasslu sinjali tar-radju u tat-tele-
vixin lid-djar u lil operaturi ta’ netwerks oħrajn. Il-Bundeskartellamt talab li l-każ jiġi 
riferit lilha minħabba li l-amalgamazzjoni setgħet taffettwa l-kompetizzjoni fis-suq 
Ġermaniż għat-televixin tal-kejbil u li l-effetti ta’ l-amalgamazzjoni kienu limitati għall-
Ġermanja. Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kondizzjonijiet għal referenza kienu ssodi-
sfatti, u li investigazzjoni nazzjonali kienet xierqa minħabba l-esperjenza li kien kiseb 
il-Bundeskartellamt fil-każijiet preċedenti dwar it-TV tal-kejbil.
349. Prinċipalment, Iesy u Ish jipprovdu servizzi tat-televixin tal-kejbil fir-reġjuni 
Ġermaniżi rispettivi tagħhom (Bundesländer) u mhumiex attivi barra mill-Ġermanja. 
Għalhekk tqies li s-swieq rilevanti għat-televixin tal-kejbil kienu swieq distinti fl-UE. 
Il-Kummissjoni qablet mal-fehma tal-Bundeskartellamt li l-amalgamazzjoni ppjanata 
setgħet taffettwa l-kompetizzjoni f ’partijiet tas-suq Ġermaniż għat-televixin tal-kejbil.

Is-Strabag/id-Dywidag (Walter Bau)142

350. Fid-29 ta’ April, il-Kummissjoni rċeviet notifika ta’ operazzjoni proposta li 
tikkonsisti fl-akkwist min-naħa tal-grupp ta’ kostruzzjoni Awstrijak Strabag ta’ għadd 
ta’ sussidjarji tal-kumpanija ta’ kostruzzjoni Ġermaniża fi stat ta’ falliment Walter Bau 
AG. Is-Strabag hija kumpanija ta’ kostruzzjoni li topera mad-dinja kollha fl-oqsma 
kollha ta’ l-industrija, speċjalment fil-bini u fl-inġinerija ċivili. Walter Bau tipprovdi 
s-servizzi b’rabta mal-kostruzzjoni ċwievet fl-idejn, ma’ l-inġinerija ċivili u mal-bini 
tat-toroq.
351. Strabag ippjanat li tieħu l-kontroll tal-proġetti eżistenti tal-bini u ta’ l-inġinerija 
ċivili ta’ Walter Bau, li kienu trasferiti lid-Dywidag Schlüsselfertig – und Ingenieurbau 
GmbH li kienet stabbilita reċentement. Strabag kienet qed takkwista wkoll il-kontroll 
tal-kumpaniji ta’ l-inġinerija ċivili Walter Heilit Verkehrswegebau GmbH, Dywidag In-
ternational GmbH, Dyckerhoff & Widmann GmbH, li topera fl-Awstrija, u RIB GmbH, 
li qed tkompli xi proġetti ta’ kostruzzjoni ta’ pontijiet ġestiti mis-sussidjarja ta’ Walter 
Bau, Niklas GmbH.
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352. Għalkemm Strabag u Walter Bau huma fost l-akbar kumpaniji tal-kostruzzjo-
ni fil-Ġermanja, u għalkemm l-operazzjoni tat lok għal koinċidenzi orizzontali f ’għadd 
ta’ swieq jew segmenti ta’ swieq tal-kostruzzjoni fil-Ġermanja u fl-Awstrija, l-operazzjo-
ni ma tat lok għall-ebda tħassib dwar il-kompetizzjoni. Dan kien minħabba li kien ip-
pjanat illi Strabag kellha tieħu l-kontroll biss ta’ għadd żgħir ta’ kuntratti ta’ kostruzzjoni 
ta’ Walter Bau u l-ishma kkombinati mis-swieq tal-kostruzzjoni, tal-bini tat-toroq u ta’ 
swieq oħrajn ta’ l-inġinerija ċivili tal-partijiet kellhom jibqgħu sew taħt l-20 %. Filwaqt 
li Strabag hija l-akbar kumpanija tal-kostruzzjoni fl-Awstrija, il-kumpaniji ta’ Walter 
Bau għandhom biss operazzjonijiet fuq skala żgħira hemmhekk u, billi ħadet il-kontroll 
tagħhom, Strabag kienet ser iżżid is-sehem mis-suq tagħha bi ftit biss.
353. Fit-30 ta’ Mejju, il-Bundeskartellamt Ġermaniża, għamlet talba għal referenza 
parzjali tal-każ skond l-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet. 
It-talba għarrfet lill-Kummissjoni li t-tranżazzjoni proposta kellha taffettwa l-kompetiz-
zjoni fis-suq reġjonali ta’ Hamburg għall-asfalt, li dan is-suq kellu l-karatteristiċi kollha 
ta’ suq distint u li ma kkostitwiex parti sostanzjali tas-suq komuni. Fir-reġjun ta’ Ham-
burg Walter Heilit kellha sehem f ’impjant tat-taħlit ta’ l-asfalt. Norddeutsche Mischwe-
rke GmbH & Co AG, li wkoll kellha sehem f ’dan l-impjant, ikkontrollat ukoll erbgħa 
mit-tmien impjanti oħrajn fir-reġjun. Strabag hija kompetitur ieħor, li, skond it-talba, 
għandu jfisser li jkun hemm riskju li l-Artikolu 81 KE jista’ jiġi miksur u li tista’ tinħoloq 
pożizzjoni dominanti fis-suq. L-NCA Ġermaniża għalhekk applikat għal referenza tal-
każ f ’relazzjoni ma’ dan is-suq. Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-kondizzjonijiet għar-
referenza ġew issodisfati u għalhekk irreferiet il-valutazzjoni ta’ l-impatt ta’ l-operazzjo-
ni dwar is-suq reġjonali ta’ l-asfalt ta’ Hamburg lill-NCA tal-Ġermanja.
354. Dwar is-swieq rilevanti l-oħra, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-operazzjoni 
m’għandhiex ixxekkel b’mod sinifikanti lill-kompetizzjoni effettiva fiż-ŻEE jew fi kwa-
lunkwe parti sostanzjali tagħha, għaliex l-ishma kkombinati mis-suq tal-partijiet fis-
swieq rilevanti fil-Ġermanja kienu limitati u t-tranżazzjoni kienet twassal biss għal 
żjieda ħafifa fis-sehem mis-suq fl-Awstrija.

Il-Macquarie/Ferrovial/l-ajurport ta’ Exeter14�

355. Fis-27 ta’ Ġunju, il-partijiet akkwirenti Macquarie Airport Group (MAG) u 
Ferrovial Aeropuertos, innotifikaw il-ħsieb tagħhom li jakkwistaw il-kontroll konġunt 
ta’ l-ajruport ta’ Exeter.
356. MAG, kumpanija bbażata fir-Renju Unit, hija parti mill-Macquarie Group u 
hija fond globali ta’ ishma privati b’investimenti fl-ajruporti u fl-infrastruttura assoċjata. 
Fl-UE, il-kumpaniji tal-Macquarie Group jikkontrollaw b’mod konġunt ukoll l-ajrupor-
ti ta’ Ruma u l-ajruport ta’ Brussell u għandhom ishma fl-ajruport ta’ Birmingham  
u fl-ajruport ta’ Kopenħagen. Flimkien ma’ Ferrovial, MAG tikkontrolla b’konġunt l-
ajruport ta’ Bristol. Ferrovial kienet ukoll attiva fil-ġestjoni tal-konċessjonijiet ta’ l-infras-
truttura ta’ l-ajruporti. Minbarra l-interess tagħha fl-ajruport ta’ Bristol, Ferrovial kellha 

�43 Il-każ COMP/M.3823 Il-Macquarie/Ferrovial/l-ajurport ta’ Exeter.



111

II – Il-kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet

l-investimenti fl-ajruport ta’ Sydney, fl-ajruport tal-Belt ta’ Belfast u fl-ajruport ta’ Anto-
fagasta.
357. Wara din in-notifika, l-Uffiċċju għall-Kummerċ Ġust tar-Renju Unit (OFT), 
ippreżenta talba għal referenza skond l-Artikolu 9(2)(a) tar-Regolament dwar l-Amal-
gamazzjonijiet tal-KE. F’din it-talba l-OFT għarrfet lill-Kummissjoni li l-Lbiċ ta’ l-Ingil-
terra seta’ jkun suq distint għall-provvista tas-servizzi ta’ l-infrastrutturi ta’ l-ajruporti 
għal-linji ta’ l-ajru. Minħabba li l-partijiet kienu diġà jikkontrollaw l-ajruport ta’ Bristol, 
l-akkwist ta’ l-ajruport ta’ Exeter għandu jfisser li s-sehem mis-suq tagħhom f ’din iż-
żona seta’ jkun kbir biżżejjed biex potenzjalment iqajjem tħassib dwar il-kompetizzjoni. 
Barra minn dan, l-OFT kienet irċeviet kummenti minn partijiet terzi li qajmu tħassib 
dwar l-akkwist.
358. L-investigazzjoni tal-Kummissjoni indikat li s-suq tal-prodott kienet il-prov-
vista tas-servizzi ta’ l-infrastrutturi ta’ l-ajruporti għal-linji ta’ l-ajru u li s-suq ġeografiku 
seta’ jkun żgħir daqs il-Lbiċ ta’ l-Ingilterra (Bristol, Exeter, Bournemouth, Plymouth, 
Newquay, u Southampton). Jekk dawn l-indikazzjonijiet kienu kkonfermati, l-ishma 
mis-suq taż-żewġ ajruporti fir-reġjun għandhom ikunu kbar biżżejjed biex potenzjal-
ment jaffettwaw il-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni għalhekk qablet li kien hemm il-
ħtieġa għal aktar investigazzjoni u li l-awtoritajiet tar-Renju Unit kienu fl-aħjar 
pożizzjoni biex iwettqu investigazzjoni bħal din.
359. Għalhekk il-Kummissjoni ddeċidet li tirreferi l-akkwist konġunt ta’ l-ajruport 
ta’ Exeter mill-Macquarie Airport Group (MAG) u mill-Ferrovial Aeropuertos lill-NCA 
tar-Renju Unit minħabba li l-konċentrazzjoni kienet qed thedded li taffetwa b’mod sini-
fikanti l-kompetizzjoni fil-Lbiċ ta’ l-Ingilterra rigward is-servizzi ta’ l-infrastrutturi ta’ 
l-ajruporti għal-linji ta’ l-ajru.

Il-FIMAG/Züblin144

360. L-akkwist propost, li kien innotifikat lill-Kummissjoni fis-26 ta’ Awissu, invol-
va l-akkwist tal-kontroll tal-kumpanija tal-kostruzzjoni Ġermaniża Züblin mill- 
FIMAG, il-kumpanija holding tal-Grupp Strabag (Strabag). Strabag huwa grupp tal-ko-
struzzjoni bbażat fl-Awstrija li jopera fl-oqsma kollha ta’ l-industrija, speċjalment 
fil-kostruzzjoni tal-bini u fl-inġinerija ċivili. Barra minn hekk, jipproduċi u jqassam l-
materjali tal-bini. Züblin hija kumpanija tal-kostruzzjoni Ġermaniża u topera wkoll fil-
kostruzzjoni tal-bini u fl-inġinerija ċivili, kif ukoll fis-servizzi relatati mal-kostruzzjoni. 
Permezz tas-sussidjarja tagħha ROBA Baustoff GmbH (Roba), hija attiva fil-produzzjo-
ni u fid-disttribuzzjoni tal-materjali tal-bini. Billi akkwistat il-pakkett ta’ l-ishma ta’ 
Walter Bau li kienet fi stat ta’ falliment, il-FIMAG għandha tikseb il-kontroll ta’ Züblin.
361. Strabag u Züblin huma fost l-akbar kumpaniji tal-kostruzzjoni fil-Ġermanja. 
Madanakollu, l-ishma kkombinati mis-swieq tal-kostruzzjoni u ta’ l-inġinerija ċivili tal-
partijiet kellhom jibqgħu ferm taħt il-15 % anki jekk dawn is-swieq kellhom jinqasmu 
aktar. Bl-istess mod, filwaqt li Strabag hija l-akbar kumpanija tal-kostruzzjoni fl-Aw-
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strija, l-ishma tal-partijiet fis-suq Awstrijak ma laħqux livell li għandu jagħti lok għal 
tħassib dwar il-kompetizzjoni.
362. Il-Bundeskartellamt Ġermaniża għamlet talba għal referenza parzjali tal-każ 
skond l-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet fl-20 ta’ Settem-
bru. Hija qieset li l-operazzjoni notifikata għandha taffettwa l-kompetizzjoni fis-swieq 
nazzjonali għat-taħlit ta’ l-asfalt f ’Berlin, f ’Chemnitz, f ’Leipzig/Halle, f ’Rostock u fi 
Munich, li kull wieħed minnhom ippreżenta l-karatteristiċi kollha ta’ suq distint u ma 
kkostitwiex parti sostanzjali tas-suq komuni. Il-Bundeskartellamt issottometta li kien 
hemm riskju li t-teħid ta’ kontroll ta’ Roba mis-Strabag, wieħed mill-aħħar kompetituri 
indipendenti li kien fadal għall-produzzjoni tat-taħlita ta’ l-asfalt, minħabba r-relazzjo-
ni strutturali bejn Strabag u l-grupp Wehrhahn bħala azzjonisti konġunti tad-Deutag, 
għandu jirrestrinġi aktar il-kompetizzjoni fis-swieq rilevanti reġjonali. Il-Kummissjoni 
kkonkludiet li l-kondizzjonijiet għar-referenza ġew issodisfati u b’hekk irreferiet il-valu-
tazzjoni ta’ l-impatt ta’ l-operazzjoni fuq is-swieq reġjonali ta’ l-asfalt f ’Berlin, f ’Chem-
nitz, f ’Leipzig/Halle, f ’Rostock u fi Munich lill-Bundeskartellamt Ġermaniża.
363. Il-Kummissjoni sabet li l-partijiet għall-konċentrazzjoni proposta li kien għad 
fadal m’għandhomx ifixklu b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni effettiva fiż-ŻEE jew fi 
kwalunkwe parti sinifikanti tagħha, għaliex l-ishma kkombinati mis-suq tal-partijiet fis-
swieq rilevanti fil-Ġermanja għandhom ikunu limitati u għandu jkun hemm biss żjieda 
ħafifa fis-sehem mis-suq fis-swieq rilevanti fl-Awstrija.

It-Tesco/Carrefour14�

364. L-akkwist propost, li kien innotifikat lill-Kummissjoni fl-4 ta’ Novembru, invol-
va l-akkwist tal-kontroll uniku tan-negozju Ċek u Slovakk ta’ l-intrapriża Carrefour (Fran-
za) mit-Tesco (Renju Unit). L-investigazzjoni tal-Kummissjoni wriet li t-tranżazzjoni pro-
posta għandha twassal għal koinċidenzi orizzontali f ’għadd ta’ swieq lokali għall-bejgħ 
bl-imnut ta’ l-oġġetti ta’ kuljum tal-konsumaturi fir-Repubblika Ċeka u fis-Slovakkja.
365. It-Tesco, li hija bbażata fir-Renju Unit, hija attiva fil-bejgħ bl-imnut ta’ l-ikel u 
ta’ prodotti li mhumiex ikel u għandha aktar minn 2 300 ħanut mad-dinja kollha li jko-
pru firxa kbira ta’ formati ta’ ħwienet. Il-kumpanija hija proprjetarja ta’ u topera 31 
ħanut fis-Slovakkja u 27 ħanut fir-Repubblika Ċeka. Il-kumpanija Franċiża Carrefour 
hija wkoll attiva fil-bejgħ bl-imnut ta’ l-ikel u ta’ prodotti li mhumiex ikel b’aktar minn 
11 000 ħanut mad-dinja kollha. Hija topera 11-il ħanut ta’ format kbir fir-Repubblika 
Ċeka u erba’ ħwienet ta’ format kbir fis-Slovakkja.
366. Fit-30 ta’ Novembru, il-Kummissjoni rċeviet talba għal referenza parzjali tal-
każ mill-NCA Slovakka. Fit-talba tagħha l-NCA ddikjarat li t-tranżazzjoni għandha taf-
fettwa l-kompetizzjoni skond l-Artikolu 9(2)(b) tar-Regolament dwar l-Amalgamazzjo-
nijiet fis-suq għall-bejgħ bl-imnut ta’ l-oġġetti ta’ kuljum tal-konsumatur 
fis-supermarkits u fl-ipermerkati fi tliet swieq lokali fl-ibliet ta’ Bratislava, Košice u 
Žilina. Barra minn hekk, l-NCA Slovakka qieset li dawn is-swieq ma jikkostitwux parti 
sostanzjali mis-suq komuni.
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367. Fis-Slovakkja, kien hemm indikazzjonijiet li t-tranżazzjoni għandha ssaħħaħ 
il-pożizzjoni tat-Tesco bħala l-kumpanija ewlenija tal-bejgħ bl-imnut fuq il-livell naz-
zjonali. Barra minn hekk, fl-ibliet ta’ Bratislava, Košice u Žilina l-entità amalgamata 
għandu jkollha ishma għolja mis-suq u l-għadd ta’ ħwienet alternattivi disponibbli 
għandu jonqos. Għalhekk il-Kummissjoni kkonkludiet illi t-tranżazzjoni affettwat il-
kompetizjoni f ’dawn it-tlett iswieq lokali. Kull wieħed minn dawn is-swieq lokali jikkos-
titwixxi inqas minn 0.1 % tal-bejgħ totali tal-ħwienet tal-merċa fis-suq komuni u ma 
jistax jitqies bħala parti sostanzjali mis-suq komuni. Skond ir-Regolament dwar l-Amal-
gamazzjonijiet, il-Kummissjoni b’hekk irreferiet il-valutazzjoni tal-parti Slovakka tat-
tranżazzjoni lill-NCA Slovakka. Din kienet l-ewwel darba li tranżazzjoni kienet riferita 
lil awtorità tal-kompetizzjoni fi Stat Membru ġdid.
368. Rigward ir-Repubblika Ċeka l-investigazzjonijiet tal-Kummissjoni indikaw li 
l-entità amalgamata xorta għandha tkun biss ir-raba’ l-akbar grupp tal-bejgħ bl-imnut 
fuq bażi nazzjonali. Anki fis-swieq lokali individwali il-partijiet xorta jibqgħu jiffaċċjaw 
kompetizzjoni minn għadd ta’ bejjiegħa bl-imnut b’saħħithom oħrajn bħal Lidl&Schwarz, 
Ahold jew Rewe.
369. Il-Kummissjoni approvat it-tranżazzjoni fir-rigward tar-Repubblika Ċeka 
għaliex m’għandhiex ixxekkel b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni effettiva fis-settur tal-
bejgħ bl-imnut Ċek.

4. In-notifiki rtirati/l-operazzjonijiet abbandunati

Il-Microsoft/it-Time Warner/il-ContentGuard JV14�

370. Fit-12 ta’ Lulju 2004, il-Microsoft u t-Time Warner innotifikaw lill-Kummis-
sjoni l-operazzjoni li permezz tagħha kienu akkwistaw minn Xerox għadd ta’ ishma 
f ’kumpanija ta’ l-Istati Uniti bl-isem ContentGuard u li, wara dan l-akkwist, kull wieħed 
kellu 48 % tad-drittijiet tal-votazzjoni (qabel din it-tranżazzjoni l-Microsoft diġà kellha 
interess ta’ 25 %). Barra minn dan, daħlu fi ftehim tal-votazzjoni ta’ azzjonist li jagħtihom 
kontroll konġunt fuq il-ContentGuard.
371. Il-ContentGuard hija attiva fl-iżvilupp u fl-għoti ta’ liċenzji tad-drittijiet tal-
proprjetà intellettwali (IPRs – intellectual property rights) li jirrelataw mas-soluzzjonijiet 
għall-Ġestjoni tad-Drittijiet Diġitali (DRM–Digital Rights Management). Il-Content-
Guard għandha portafoll ta’ brevetti ewlenin, bħala inventriċi tat-teknoloġija tas-sisien 
tad-DRM. It-teknoloġija tad-DRM tikkonsisti f ’soluzzjonijiet ta’ softwer li jippermettu 
li l-kontenut diġitali ta’ kwalunkwe tip (eż., awdjo, films, dokumenti) jiġi trażmess b’mod 
fiż-żgur fuq netwerk miftuħ, eż lill-utenti aħħarija jew jiġi skambjat bejn l-istrumenti. 
Id-DRM mistennija ssir l-istandard fl-industrija kollha ta’ l-IT, u diġà hija l-istandard 
għall-konsenja onlajn tal-kontenut tal-medja bħall-mużika u l-vidjo. Il-Microsoft 
bħalissa hija l-fornitriċi ewlenija, u possibbilment dik dominanti, tas-soluzzjonijiet 
għad-DRM.

�46 Il-każ COMP/M.3445 Il-Microsoft/it-Time Warner/il-ContentGuard JV.



Ir-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni, 2005

114

372. Wara reviżjoni ta’ rutina tal-Fażi I, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni ap-
profondita fil-25 ta’ Awissu 2004 u bagħtet dikjarazzjoni ta’ l-oġġezzjonijiet lill-partijiet 
fid-29 ta’  Novembru 2004. Wieħed mit-tħassib ewlieni tal-Kummissjoni kien li l-ope-
razzjoni setgħet rifdet il-monopolju tal-Microsoft fis-suq għas-sistemi operattivi tal-
kompjuters personali. Tabilħaqq, skond il-pussess konġunt tal-Microsoft u tat-Time 
Warner, ContentGuard seta’ kellha kemm l-inċentivi kif ukoll il-ħila li tuża l-portafoll 
tagħha ta’ l-IPRs biex tqiegħed fi żvantaġg kompetittiv ir-rivali tal-Microsoft fis-suq 
għas-soluzzjonijiet għad-DRM. Id-DRM setgħet tintuża bħala teknoloġija li tikkontrol-
la l-aċċess (gatekeeper technology), għaliex il-Microsoft tikkontrolla fuq liema sistema 
operattiva tal-kompjuter personali jista’ jintuża s-softwer tad-DRM tagħha. Barra minn 
hekk, dan l-akkwist konġunt seta’ wkoll naqqas ir-rata b’mod drammatiku ta’ l-iżvilupp 
ta’ l-istandards għal interoperabilità miftuħa.
373. Wara l-oġġezzjonijiet tal-Kummissjoni, il-Microsoft u t-Time Warner għarrfu 
lill-Kummissjoni li t-Thomson kienet se takkwista interess ta’ 33 % fil-ContentGuard. 
Għalkemm dan l-akkwist mit-Thomson tħabbar f ’Novembru 2004, seħħ biss fl-14 ta’ 
Marzu 2005. Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw b’attenzjoni jekk it-tranżazzjoni li 
tinvolvi lit-Thomson kinitx taqa’ taħt ir-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet. Per-
mezz ta’ l-għaqda ta’ l-akkwist min-naħa tat-Thomson ta’ interess ta’ ishma, u tal-bidliet 
fl-istruttura ta’ governanza tal-ContentGuard, l-ebda azzjonist ma kien ser ikollu kon-
troll fuq il-ContentGuard. Għalhekk, il-Kummissjoni qieset li wara bidla sostanzjali fir-
regoli li jiggvernaw lill-ContentGuard u d-dħul ta’ azzjonist ġdid ewlieni (Thomson), 
il-Microsoft ma baqgħetx f ’pożizzjoni li ssawwar il-politika ta’ l-għoti tal-liċenzji tal-
ContentGuard għad-detriment tal-kompetituri tal-Microsoft. L-operazzjoni oriġinali, 
fejn il-Microsoft u t-Time Warner akkwistaw il-kontroll konġunt tal-ContentGuard, 
kienet abbandunata u l-kumpaniji rtiraw in-notifika tagħhom skond ir-Regolament 
dwar l-Amalgamazzjonijiet.

It-Total/is-Sasol/JV147

374. Sasol Wax International AG (Sasol), il-Ġermanja, li tappartjeni għall-Grupp 
Sud-Afrikan ta’ Sasol, hija kumpanija speċjalizzata li hija attiva fil-qasam tax-xemgħat 
ibbażati fuq il-petroleum, b’mod partikolari fix-xema’ bajda u l-mikroxemgħat. Total 
France S.A. (Total) hija parti mill-grupp Total, waħda mill-akbar kumpaniji taż-żejt u 
tal-gass fid-dinja kollha. Minbarra l-produzzjoni tax-xema’ bajda u tal-mikroxemgħat, 
it-Total tipproduċi il-materjali mhux ipproċessati meħtieġa għall-produzzjoni tagħhom: 
xema’ slack u xema’ bright stock slack.
375. L-operazzjoni proposta kkonsistiet fil-ħolqien ta’ intrapriża konġunta attiva 
fil-produzzjoni, fit-tqegħid fis-suq u fil-bejgħ tal-prodotti tax-xema’ bbażati fuq il-pe-
troleum u l-addittivi tal-bitum li tikkombina l-attivitajiet tas-Sasol u tat-Total f ’dawn l-
oqsma. Ix-xema’ slack u x-xema’ bright stock slack jiġu prodotti f ’raffineriji bħala prodot-
ti sekondarji fil-proċess ta’ l-irfinar taż-żejt. Jistgħu jintużaw b’mod magħluq, jinbiegħu 
direttament lil partijiet terzi jew jiġu rfinati aktar f ’xema’ bajda jew f ’mikroxemgħat. Ix-
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xema’ bajda jew il-mikroxemgħat jintużaw f ’firxa ta’ applikazzjonijiet aħħarin bħax-
xemgħat, lastku, imballaġġ, kejbils, ċjuwing-gamm jew adeżivi.
376. Il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni approfondita fl-intrapriża konġunta pro-
posta fit-13 ta’ April minħabba li kellha tħassib serju li t-tranżazzjoni setgħet ixxekkel 
b’mod sinifikanti l-kompetizzjoni effettiva fis-suq komuni. B’mod partikolari l-investi-
gazzjoni inizjali tas-suq kienet sabet li l-kombinazzjoni ta’ l-attivitajiet kummerċjali tat-
Total u tas-Sasol, il-provvista tal-materjali mhux ipproċessati mit-Total lill-intrapriża 
konġunta u ż-żjieda tar-restrizzjonijiet fuq il-kapaċità li jirriżultaw mit-tranżazzjoni 
setgħu jsaħħu b’mod sinifikanti l-pożizzjoni ewlenija tas-Sasol fis-swieq tax-xema’ bajda 
u tal-mikroxemgħat. Fl-aħħar ta’ l-investigazzjoni inizjali, kien ġie propost impenn. 
Madanakollu l-Kummissjoni, wara test fis-suq, kienet sabet li l-abbozz tar-rimedju kien 
kompless wisq filwaqt li ma kienx jindirizza t-tħassib serju dwar ix-xema’ bajda.
377. Fl-20 ta’ April, il-partijiet ikkomunikaw lill-Kummissjoni t-tmiem tal-ftehim 
għal intrapriża konġunta u l-irtirar tan-notifika.

L-AMI/il-Eurotecnica148

378. Fit-18 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni approfondita (il-Fażi 
II) fl-akkwist propost tal-kumpanija Taljana ta’ l-inġinerija Eurotecnica mill-kumpanija 
Awstrijaka Agrolinz Melamine International (AMI). Il-każ kien ġie riferit lill-Kummis-
sjoni mill-NCAs Ġermaniżi u Pollakki. Fl-20 ta’ Diċembru l-partijiet li nnotifikaw irti-
raw mill-ftehim.
379. L-AMI hija attiva fil-produzzjoni tal-melamina, kimika ta’ speċjalità li tintuża 
f ’firxa wiesgħa ta’ applikazzjonijiet bħall-applikazzjonijiet ta’ l-uċuħ, l-adeżivi u l-kolla, 
u bħala ritardant tal-fjammi. L-AMI għandha wkoll it-teknoloġiji tagħha tal-produzzjo-
ni tal-melamina li ma liċenzjatx lil partijiet terzi fl-aħħar għaxar snin. Il-Eurotecnica 
bħalissa hija l-unika waħda li qed tagħti l-liċenzja għat-teknoloġija tal-produzzjoni tal-
melamina li hija operattiva fuq livell dinji iżda ma tipproduċi l-ebda melamina hija 
stess.
380. Il-Kummissjoni kienet bdiet investigazzjoni approfondita għaliex il-
konċentrazzjoni għandha ssaħħaħ il-pożizzjoni diġà b’saħħitha, ta’ l-AMI fis-suq tal-
melamina. Il-Kummissjoni kienet imħassba li billi tixtri l-unika kumpanija li tagħti l-
liċenzja tat-teknoloġija tal-produzzjoni tal-melamina globali l-AMI kienet se tkun 
f ’pożizzjoni li xxekkel aktar dħul fis-suq u li tikkontrolla l-proġetti ta’ espansjoni tal-
kompetituri tagħha. Barra minn hekk, l-eliminazzjoni ta’ dawn ir-restrizzjonijiet fuq 
il-kompetizzjoni setgħet żiedet il-probabbiltà ta’ mġiba kummerċjali koordinata fis-suq 
tal-melamina li diġà kien ikkonċentrat.
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Ċ – każIjIet maGħżUla tal-QortI

Il-Kummissjoni vs Tetra Laval B.V.149

381. Fil-15 ta’ Frar, il-Qorti tal-Ġustizzja (ECJ) ma laqgħetx l-appell tal-Kummis-
sjoni kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’Istanza (CFI) fil-każ Tetra Laval vs Il-Kum-
missjoni150, li annullat id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ddikjarat li l-konċentrazzjoni 
bejn it-Tetra Laval u s-Sidel ma kinitx kompatibbli mas-suq komuni skond l-Artikolu 
8(3) tar-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet151. Is-sentenza tiċċara tliet kwistjonijiet 
ta’ importanza partikolari: l-istandards tal-provi u tar-reviżjoni ġudizzjarja fil-kontroll 
ta’ l-amalgamazzjonijiet; ir-relazzjoni bejn ir-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet u 
l-Artikolu 82 KE; u l-aċċettabilità ta’ l-impenji ta’ l-imġiba.
382. Dwar l-istandard tal-provi meħtieġ, is-sentenza ta’ l-ECJ tenfasizza li l-analiżi 
prospettiva tat-tip meħtieġ fil-kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet tinvolvi previżjoni ta’ 
avveniment li ftit jew wisq huwa probabbli li jseħħu fil-ġejjieni u li analiżi bħal din 
tagħmilha meħtieġa li jiġu previsti diversi katini ta’ kawża u effett bl-għan li jiġi żgurat 
liema minnhom hija l-aktar probabbli. Għalhekk is-sentenza ta’ l-ECJ tikkonferma l-
fehma tal-Kummissjoni li l-istandard tal-provi meħtieġ fil-każijiet kollha ta’ amalga-
mazzjonijiet huwa dak ta’ bilanċ tal-probabbiltajiet. Fil-każ preżenti, l-ECJ qieset li fil-
fatt is-CFI ma biddlitx il-kondizzjonijiet relattivi għall-istandard tal-provi iżda 
sempliċement ġibdet l-attenzjoni għall-rekwiżit li l-evidenza għandha tistabbilixxi 
b’mod konvinċenti l-merti ta’ argument jew deċiżjoni. Fir-rigward ta’ l-analiżi prospet-
tiva ta’ l-amalgamazzjonijiet konglomerati, l-ECJ sabet li l-kwistjoni jekk amalgamaz-
zjoni konglomerata hix ser tippermetti lill-entità amalgamanta tuża s-saħħa tagħha sa-
biex tikseb pożizzjoni dominanti maż-żmien tinvolvi “katini ta’ kawża u effett li ftit 
huma dixxernibbli, mhumiex ċerti u li huma diffiċli biex jiġu stabbiliti”. Għaldaqstant, 
il-kwalità tal-evidenza li tiġġustifika l-projbizzjoni ta’ amalgamazzjonijiet bħal dawn 
hija partikolarment importanti sabiex tappoġġja l-fehma li dan l-iżvilupp ekonomiku 
għandu jkun “plawżibbli”.
383. Rigward ir-reviżjoni ġudizzjarja ta’ sejbiet bħal dawn, l-ECJ qalet li l-Kummis-
sjoni għandha marġni ta’ diskrezzjoni rigward kwistjonijiet ekonomiċi iżda li l-qrati 
jridu jistabbilixxu jekk l-evidenza li straħu fuqha hix fattwalment preċiża, ta’ min jistrieħ 
fuqha u konsistenti, jekk tinkludiex l-informazzjoni kollha li trid titqies u jekk hix 
kapaċi li tissostanzja l-konklużjonijiet li nġibdu minnha. F’dan il-każ partikolari, l-ECJ 
qieset li s-CFI kienet irrispettat ir-rekwiżiti tar-reviżjoni ġudizzjarja.
384. Is-CFI kienet iddeċidiet li fil-każijiet konglomerati, fejn il-ħolqien futur ta’ 
pożizzjoni dominanti jiddependi mill-inċentivi u mid-diżinċentivi għall-entità amalga-
mata biex ikollha imġiba ta’ influwenza, il-Kummissjoni għandha tqis ukoll jekk l-ille-

�49 Il-każ C-�2/03P, Il-Kummissjoni vs Tetra Laval B.V.
�50 Il-każ T 5/02 Tetra Laval B.V. vs Il-Kummissjoni, [2002] ECRII-0438�.
�5� Il-każ COMP/M.24�6, li ġie adottat skond ir-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet preċedenti, ir-

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4064/89, li ġie sostitwit mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
�39/2004.
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galità ta’ ċerta mġiba ta’ influwenza skond l-Artikolu 82 KE u l-probabbiltà ta’ skoperta 
u l-kastig jistgħux igerrxu lill-entità amalgamata minn imġiba bħal din. Il-Kummissjoni 
argumentat li dawk ir-rekwiżiti jikkontradixxu r-Regolament dwar l-Amalgamazzjo-
nijiet.
385. L-ECJ qablet mal-fehma tal-Kummissjoni u sabet li s-CFI żbaljat fil-liġi f ’dan 
ir-rigward. Għalkemm il-Kummissjoni għandha tivvaluta b’mod komprensiv kemm l-
inċentivi kif ukoll id-diżinċentivi biex wieħed ikollu mġiba ta’ influwenza, l-ECJ sabet li 
jkun kuntrarju għall-iskop preventiv tar-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet li jiġu 
eżaminati, għal kull amalgamazzjoni proposta, id-diżinċentivi kkawżati mill-illegalità, 
mill-probabbiltà ta’ l-iskoperta u tal-penali. Dan ikun wisq spekulattiv u ma jħallix lill-
Kummissjoni tibbaża l-valutazzjoni tagħha fuq il-fatti rilevanti kollha. Madanakollu, l-
ECJ sabet li dan l-iżball ta’ liġi ma kienx biżżejjed biex iwassal għall-annullament tas-
sentenza.
386. Dwar l-impenji ta’ l-imġiba, is-CFI qalet li l-Kummissjoni kienet naqset milli 
tqis l-għadd ta’ impenji ta’ mġiba possibbli meta vvalutat l-imġiba ta’ influwenza li 
għandha tkun miftuħa għall-entità amalgamata. Il-Kummissjoni argumentat fl-appell li 
kienet filfatt qieset l-impenji iżda sabithom inaċċettabbli, prinċipalment minħabba d-
diffikultà biex dawn jiġu mmonitorjati.
387. Fis-sentenza tagħha, l-ECJ tagħmel distinzjoni bejn każijiet fejn hemm bidla 
strutturali immedjata fis-suq u dawk fejn id-dominanza tista’ tinkiseb biss maż-żmien, 
permezz ta’ influwenza. Fil-każijiet ta’ l-aħħar tip, jista’ jkollhom jitqiesu l-impenji dwar 
l-imġiba futura meta tiġi vvalutata l-probabbiltà li l-entità amalgamata jista’ jkollha 
mġiba bħal din. Minħabba l-premessi tad-deċiżjoni, l-ECJ tqis li, fil-każ preżenti, il-
Kummissjoni kienet irrifjutat li taċċetta l-impenji tat-Tetra bħala kwistjoni ta’ prinċipju. 
Għaldaqstant, l-ECJ sabet li s-sentenza tas-CFI li tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
kellha tiġi kkonfermata minkejja l-iżball ta’ liġi tas-CFI dwar l-effett deterrenti ta’ l-Ar-
tikolu 82 KE.

Energias de Portugal SA (EDP) vs Il-Kummissjoni1�2

388. Fil-21 ta’ Settembru, is-CFI ma laqgħetx il-kawża ta’ l-EDP għall-annullament 
tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Diċembru 2004, li ddikjarat l-akkwist konġunt 
tal-Gás de Portugal (GDP), il-kumpanija sokkombenti tal-gass Portugiża, minn Ener-
gias de Portugal (EDP), il-kumpanija sokkombenti ta’ l-elettriku Portugiża, u l-Eni SpA, 
kumpanija Taljana ta’ l-enerġija, inkompatibbli mas-suq komuni skond l-Artikolu 8(3) 
tar-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet153.
389. Fid-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni kienet ikkonkludiet illi, minkejja l-im-
penji proposti mill-partijiet, il-konċentrazzjoni għandha ssaħħaħ il-pożizzjonijiet do-
minanti ta’ l-EDP fis-swieq ta’ l-elettriku fil-Portugall kif ukoll il-pożizzjonijiet domi-
nanti tal-GDP fis-swieq tal-gass Portugiżi, sa minn meta nfetħu għall-kompetizzjoni, 

�52 Il-każ T-87/05 EDP, Energias de Portugal SA vs Il-Kummissjoni.
�53 Il-każ COMP/M.3440 ENI/EDP/GDP, li ġie adottat skond ir-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet 

preċedenti, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4064/89.
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bil-konsegwenza li l-kompetizzjoni għandha tkun imxekkla b’mod sinifikanti f ’parti so-
stanzjali mis-suq komuni.
390. Din l-amalgamazzjoni ġiet ivvalutata fl-isfond tal-proċess li għaddej tal-ftuħ 
tas-swieq ta’ l-enerġija ma’ l-UE kollha. Fil-Portugall, is-swieq ta’ l-elettriku huma 
miftuħa għall-kompetizzjoni u s-swieq tal-gass għandhom jinfetħu progressivament. 
Skond it-Tieni Direttiva tal-Gass, il-Portugall jibbenefika minn deroga li tippermettilu 
jibda l-liberalizzazzjoni tal-gass mhux aktar tard mill-2007 bil-ftuħ tas-suq għall-prov-
vista tal-gass naturali lill-ġeneraturi ta’ l-enerġija. Il-ftuħ tas-swieq l-oħra tal-gass mis-
tenni jseħħ mhux aktar tard mill-2009 għall-klijenti mhux residenzjali u mhux aktar 
tard mill-2010 għall-klijenti residenzjali.
391. Il-każ li tressaq mill-EDP nstema’ mis-CFI skond il-proċedura mgħaġġla 
(“fast-track”) u s-sentenza ngħatat fi żmien seba’ xhur, li huwa l-iqsar perjodu li qatt 
inkiseb għal każ ta’ dan it-tip.
392. Is-CFI irrifjutat diversi appelli li tressqu mill-applikant dwar il-valutazzjoni ta’ 
l-impenji li pproponew il-partijiet li kienu qed jamalgamaw.
393. B’mod partikolari, is-CFI kkonfermat il-mod li bih il-Kummissjoni bħalissa 
tivvaluta r-rimedji billi l-ewwel teżamina t-tħassib dwar il-kompetizzjoni li tqajjem il-
konċentrazzjoni, u mbagħad l-impenji offruti f ’relazzjoni ma’ dan it-tħassib. Is-CFI 
ddeċidiet li l-Kummissjoni ma setgħetx, fil-limiti taż-żmien li jimponi r-Regolament 
dwar l-Amalgamazzjonijiet, tibda għalkollox mill-ġdid l-analiżi tagħha ta’ amalgamaz-
zjoni, fid-dawl tas-sottomissjoni ta’ l-impenji, bħallikieku dik it-tranżazzjoni kienet ġiet 
innotifikata mill-ġdid fil-forma modifikata mill-impenji. Is-CFI sabet li metodu bħal 
dan għandu jidħol f ’konflitt mar-rekwiżit tal-ħeffa li jikkaratterizza l-istruttura ġenerali 
tar-Regolament dwar l-Amalgamazzjonijiet.
394. Rigward l-impenji ppreżentati wara l-iskadenzi imposti mir-regolamenti diffe-
renti, is-CFI indikat li l-Kummissjoni kienet applikat b’mod korrett l-avviż tagħha dwar 
ir-rimedji meta vvalutat kemm l-impenji għall-elettriku kif ukoll dawk għall-gass. Fejn 
għandhom x’jaqsmu dawn ta’ l-aħħar, li kienu ppreżentati b’mod sħiħ biss tlett ijiem ta’ 
xogħol qabel id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, is-CFI enfasizzat ukoll li l-Kummissjoni 
kellha raġun tirrifjutahom minħabba r-raġuni waħdanija li “kienu ferm tard”.
395. Rigward il-valutazzjoni sostantiva ta’ l-amalgamazzjoni, is-CFI qieset li l-
Kummisjsoni żbaljat fil-liġi meta kkonkludiet li l-konċentrazzjoni għandha ssaħħaħ il-
pożizzjoni dominanti tal-GDP u tagħti lok għal impediment sinifikanti għall-kompetiz-
zjoni fis-swieq tal-gass. Is-CFI fakkret illi, b’riżultat tad-deroga provduta għat-Tieni 
Direttiva tal-Gass, is-swieq tal-gass fil-Portugall ma kinux miftuħa għall-kompetizzjoni 
fid-data meta ġiet adottata d-deċiżjoni. Skond is-CFI, isegwi li fl-assenza totali tal-kom-
petizzjoni, ma kien hemm l-ebda kompetizzjoni li setgħet tiġi mxekkla b’mod sinifikan-
ti mill-konċentrazzjoni fid-data ta’ meta ġiet adottata d-deċiżjoni kkontestata. Is-CFI 
mbagħad kompliet billi ddeċidiet billi jiġu vvalutati biss l-effetti futuri tal-konċentrazzjoni 
fuq is-swieq tal-gass meta dawn is-swieq kellhom jinfetħu għall-kompetizzjoni, il-Kum-
missjoni, b’mod żbaljat, kienet qagħdet lura milli tqis l-effetti immedjati tal-
konċentrazzjoni f ’dawk is-swieq. F’dak ir-rigward, il-Qorti rreferiet għall-fatt li s-sit-
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wazzjoni fis-swieq tal-gass għandha tittejjeb ferm bil-konċentrazzjoni kif ġiet 
immodifikata mill-impenji għall-gass li ssemmew aktar ’il fuq.
396. Madankollu, minkejja dak l-iżball, is-CFI fakkret li mhemm l-ebda raġuni 
biex tiġi annullata deċiżjoni li tipprojbixxi konċentrazzjoni jekk ċerti raġunijiet għal dik 
id-deċiżjoni li mhumiex ivvizzjati minn illegalitajiet, b’mod partikolari dawk li 
jikkonċernaw wieħed mis-swieq rilevanti, huma biżżejjed biex jiġġustifikaw il-parti 
operattiva taghha. Fil-każ preżenti, is-CFI sabet li l-Kummissjoni m’għamlitx żball li 
jidher ta’ valutazzjoni meta qieset li l-konċentrazzjoni għandha tikkawża li kompetitur 
potenzjali importanti (GDP) jisparixxi mis-swieq kollha ta’ l-elettriku. Dak il-fatt 
għandu jimplika t-tisħiħ tal-pożizzjonijiet dominanti ta’ l-EDP f ’kull wieħed mis-swieq 
ta’ l-elettriku, bil-konsegwenza li l-kompetizzjoni effettiva tiġi mxekkla b’mod sinifikan-
ti. Din il-konklużjoni fiha nfisha kienet biżżejjed biex tiġġustifika d-deċiżjoni tal-Kum-
missjoni. Ma kien hemm l-ebda ħtieġa li jitqiesu wkoll l-effetti vertikali ta’ l-amalgamaz-
zjoni.
397. Għalhekk is-CFI ma laqgħetx l-applikazzjoni ta’ l-EDP u kkonfermat id-
deċiżjoni tal-Kummissjoni.

Honeywell vs Il-Kummissjoni u General Electric vs Il-Kummissjoni1�4

398. Fl-14 ta’ Diċembru, is-CFI kkonfermat id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tip-
projbixxi l-amalgamazzjoni bejn il-General Electric Company (GE) u l-Honeywell Inc. 
(Honeywell). F’Lulju 2001, il-Kummissjoni kienet ipprojbixxiet din l-amalgamazzjoni155 
għaliex qieset li n-negozju kieku joħloq jew isaħħaħ pożizzjonijiet dominanti li 
minħabba fihom il-kompetizzjoni effettiva tkun imxekkla b’mod sinifikanti fis-swieq 
għall-prodotti aerospazjali u għas-sistemi industrijali u l-klijenti jkunu mċaħħda mill-
benefiċċji tal-kompetizzjoni. Is-CFI sabet l-iżbalji fil-valutazzjoni tal-Kummissjoni ta’ 
l-effetti konglomerati u vertikali ta’ l-amalgamazzjoni, iżda qieset li l-effetti orizzontali 
ta’ l-amalgamazzjoni waħidhom kienu biżżejjed biex jiġġustifikaw il-projbizzjoni tat-
tranżazzjoni. Is-sentenza tirrikonoxxi li l-amalgamazzjonijiet konglomerati jistgħu jku-
nu anti-kompetittivi f ’ċirkostanzi partikolari u tipprovdi gwida utli għall-każijiet futu-
ri.
399. L-applikazzjoni tal-Honeywell ma ntlaqgħetx minħabba raġunijiet proċedurali, 
għaliex iffokat biss fuq aspett wieħed tad-deċiżjoni (jiġifieri l-effetti konglomerati) u 
għalhekk ma setgħetx twassal għal annullament tad-deċiżjoni.
400. Fejn għandha x’taqsam l-applikazzjoni tal-GE, is-CFI kkonfermat id-deċiżjoni 
fuq il-bażi ta’ l-effetti orizzontali tat-tranżazzjoni fuq is-swieq għall-magni tal-ġettijiet 
għall-ġettijiet reġjonali kbar, għall-inġenji ta’ l-ajru ġett korporattivi u għat-turbini żgħar 
tal-baħar li jaħdmu bil-gass, fejn sabet li l-Kummissjoni kellha raġun li tirrifjuta l-im-
penji proposti li tressqu mill-partijiet. Tikkonferma wkoll il-konklużjoni tal-Kummis-
sjoni li s-sehem mis-suq tal-GE għall-magni ta’ l-inġenji ta’ l-ajru ġett kbar u kummerċjali 

�54 Il-każ T-209/0� Honeywell vs Il-Kummissjoni u l-każ T-2�0/0� General Electric vs Il-Kummissjoni.
�55 Il-każ COMP/M.2220 GE/Honeywell.
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hija indikattiva tad-dominanza ta’ qabel l-amalgamazzjoni u li ġiet imsaħħa permezz ta’ 
l-integrazzjoni vertikali tal-GE u l-karatteristiċi ta’ l-industrija. Barra minn hekk, is-CFI 
rrifjutat id-dipendenza ta’ l-applikant fuq l-irregolaritajiet proċedurali li allegatament 
ivvizzjaw id-deċiżjoni tal-Kummissjoni.
401. Min-naħa l-oħra, is-CFI qieset li l-valutazzjoni tal-Kummissjoni rigward 
l-effetti vertikali u konglomerati kienet ivvizzjata minn żbalji li jidhru tal-valutazz-
joni. Skond is-sentenza, dwar l-effetti vertikali, il-Kummisjsoni stabbiliet li l-GE 
kien ikollha l-kapaċità u l-inċentiv jeskludi l-manifatturi tal-magni rivali tagħha 
mill-istarters tal-Honeywell, iżda naqset li tqis l-effett potenzjalment deterrenti ta’ 
l-Artikolu 82 KE fuq imġiba bħal din. Is-CFI nnotat li aktar ma jkun konvinċenti 
l-każ tal-Kummissjoni dwar l-effettività ta’ l-imġiba kkonċernata u b’hekk aktar ma 
jkun ċar l-inċentiv kummerċjali biex ikun hemm din l-imġiba, aktar ikun hemm 
probabbiltà li l-imġiba tkun ikklassifikata bħala anti-kompetittiva skond l-Artikolu 
82 KE.
402. Fis-sentenza tagħha, is-CFI kkonfermat li f ’uħud mill-każijiet l-amalga-
mazzjonijiet konglomerati jistgħu jipproduċu effetti anti-kompetittivi, u t-teoriji 
konglomerati jistgħu jifformaw bażi plawsibbli biex f ’ċerti ċirkostanzi tiġi pprojbita 
amalgamazzjoni. Madankollu, is-sentenza teħtieġ ukoll li l-Kummissjoni tipprova 
dan b’evidenza konvinċenti. Rigward it-trasferiment tas-saħħa finanzjarja tal-GE 
Capital u l-integrazzjoni vertikali tal-GECAS mas-swieq ta’ l-avjonika u dawk li 
mhumiex ta’ l-avjonika tal-Honeywell, is-CFI qieset li l-Kummissjoni ma kinitx 
stabbiliet dan sa grad biżżejjed ta’ probabbiltà. Filwaqt li l-Qorti qieset id-doku-
menti interni dwar l-integrazzjoni vertikali finanzjarja tal-GE bħala konklużivi biex 
ikun ipprovat it-tisħiħ tad-dominanza tal-GE qabel l-amalgamazzjoni fil-magni tal-
ġettijiet, ikkonkludiet li d-deċiżjoni ma pprovdietx biżżejjed evidenza li l-entità l-
ġdida ser tuża l-influwenza/is-saħħa finanzjarja tagħha biex tikseb l-għażla tal-pro-
dotti tal-Honeywell. F’dak ir-rigward, l-evidenza ta’ l-imġiba mgħoddija mhix 
biżżejjed biex jiġi konkluż illi l-entità amalgamata kienet ser tuża s-saħħa finan-
zjarja tagħha fil-futur. Ukoll, is-CFI osservat li l-Kummissjoni ma kinitx ipproduċiet 
studju ekonomiku li jipprova li s-sagrifiċċji kummerċjali tul medda qasira ta’ żmien 
li jkollha tagħmel il-GE biex tikkonvinċi lill-klijenti tagħha jagħżlu l-prodotti ta’ 
Honeywell setgħu jkunu koperti minn dħul futur addizzjonali.
403. Bl-istess mod, għall-effetti konglomerati bbażati fuq diversi prattika ta’ 
raggruppament, is-CFI ħtieġet li l-Kummissjoni tipprova kemm il-ħila kif ukoll l-
interess ta’ l-entità amalgamata biex tinvolvi ruħha f ’raggruppament imħallat. F’dak 
ir-rigward, il-prattiki ddokumentati ta’ raggruppamenti mgħoddija tal-Honeywell 
tqiesu mis-CFI bħala li mhumiex probatorji biżżejjed. Ukoll, is-CFI ħadet nota tal-
fatt li l-mudell ekonomiku tal-Kummissjoni kien abbandunat minħabba li l-Kum-
missjoni ma setgħetx tiżvela d-data ta’ input kunfidenzjali lill-partijiet u barra minn 
hekk ikkonkludiet li t-teoriji ekonomiċi li ppreżentaw l-ekonomisti differenti li 
nstemgħu kienu soġġetti għal kontroversji. Bl-applikazzjoni ta’ l-istandard tar-
reviżjoni għall-amalgamazzjonijiet konglomerati li kienet iffissat fil-każ Tetra La-
val, is-CFI ikkonkludiet li l-Kummissjoni ma kinitx stabbiliet li l-entità amalgamata 
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kienet ser tiggruppa l-bejgħ tal-magni tal-GE mal-prodotti ta’ l-avjonika u dawk li 
mhumiex ta’ l-avjonika tal-Honeywell. Is-CFI mbagħad ikkonkludiet li fl-assenza 
ta’ prova bħal din, is-sempliċi fatt li wieħed ikollu firxa aktar wiesgħa ta’ prodotti 
mhux biżżejjed biex jiġi konkluż li kellhom jinħolqu pożizzjonijiet dominanti. Bħal 
f ’Tetra Laval, is-CFI qieset li l-Kummissjoni naqset milli tqis l-impatt possibbli ta’ 
l-effett deterrenti ta’ l-Artikolu 82 KE fuq prattiki bħar-raggruppament pur u r-rag-
gruppament imħallat.

d – statIstIka

Figura 4
Numru ta' deċiżjonijiet �nali adottati kull sena mill-1999 u n-numru ta' noti�ki
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Figura 5
Tqassim skond it-tip ta' ħidma (1996-2005)
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a – Ir-reGolI leĠIżlattIVI U InterpretattIVI

1. Ir-regolamenti, il-linji ta’ gwida u l-mezzi ta’ komunikazzjoni

1.1. Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-għajnuna Statali

kaxxa 3: Il-pjan ta’ azzjonI dwar l-GħajnUna statalI

F’Ġunju, il-Kummissjoni nediet Pjan ta’ Azzjoni dwar l-għajnuna Statali1 li ddeskri-
va fil-qosor il-prinċipji ta’ gwida għal riforma komprensiva tar-regoli u tal-proċeduri 
ta’ l-għajnuna Statali matul il-ħames snin li jmiss. B’mod partikolari, il-Kummissjo-
ni biħsiebha tuża r-regoli ta’ l-għajnuna Statali ta’ l-UE biex tħeġġeġ lill-Istati Mem-
bri jikkontribwixxu għall-Istrateġija ta’ Liżbona billi jiffokaw l-għajnuna fuq it-titjib 
tal-kompetittività ta’ l-industrija ta’ l-UE u fuq il-ħolqien ta’ impjiegi sostenibbli 
(aktar għajnuna għall-R&D, għall-innovazzjoni u għall-kapital ta’ riskju għad-ditti 
ż-żgħar), fuq li tiġi żgurata l-koeżjoni soċjali u reġjonali u jittejbu s-servizzi pubbliċi. 
Il-Kummissjoni għandha l-għan ukoll li tirrazzjonalizza u tissemplifika l-proċeduri, 
sabiex ir-regoli jkunu aktar ċari u jkollha tiġi notifikata inqas għajnuna, u biex it-
teħid tad-deċiżjonijiet jiġi aċċellerat.
Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-għajnuna Statali huwa bbażat fuq l-elementi li ġejjin:
– inqas għajnuna Statali u li tkun immirata aħjar, skond id-dikjarazzjonijiet 

imtennija tal-Kunsill Ewropew, sabiex il-flus pubbliċi jintużaw b’mod effettiv 
għall-benefiċju taċ-ċittadini ta’ l-UE f ’termini ta’ titjib ta’ l-effiċjenza ekono-
mika, il-ġenerazzjoni ta’ aktar tkabbir u aktar impjiegi sostenibbli, il-koeżjoni 
soċjali u reġjonali, it-titjib tas-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali, l-iżvilupp 
sostenibbli u d-diversità kulturali;

– metodu aktar raffinat ibbażat fuq l-ekonomija, sabiex għajnuna li tikkawża in-
qas tgħawwiġ, b’mod partikolari fejn il-flus huma disponibbli b’mod inqas faċli 
mis-swieq finanzjarji, tista’ tkun approvata b’mod aktar faċli u malajr, u sabiex 
il-Kummissjoni tikkonċentra r-riżorsi tagħha fuq il-każijiet li għandhom it-ten-
denza li joħolqu tgħawwiġ aktar serju tal-kompetizzjoni u tal-kummerċ;

– proċeduri aktar sempliċi u effiċjenti, infurzar aħjar, prevedibbiltà akbar u tra-
sparenza mtejba; pereżempju, l-Istati Membri bħalissa jkollhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni l-parti l-kbira tas-sussidji statali li biħsiebhom jagħtu. Il-Kum-

� COM(2005) �07 finali, 7.6.2005, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.
html
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missjoni qed tipproponi li teżenta aktar miżuri minn dan l-obbligu ta’ notifika u 
li tissemplifika l-proċeduri;

– responsabbiltà maqsuma bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri: il-Kummissjo-
ni ma tistax ittejjeb ir-regoli u l-prattika ta’ l-għajnuna Statali mingħajr l-appoġġ 
effettiv ta’ l-Istati Membri u l-impenn sħiħ tagħhom li jikkonformaw ma’ l-ob-
bligi tagħhom li jinnotifikaw l-għajnuna ppreveduta u jinfurzaw ir-regoli b’mod 
xieraq.

Ir-riforma ma taqtax għalkollox mill-prattika korrenti iżda tipprova ttejjeb il-qafas 
eżistenti, sabiex tkun aktar effiċjenti u aktar adattata biex tippreżenta l-isfidi bħat-
tkabbir u l-Istrateġija ta’ Liżbona. Tirrappreżenta sforz biex il-politika tiġi spjegata 
aħjar, biex jintuża metodu raffinat ibbażat fuq l-ekonomija biex jittejbu r-regoli bil-
li jiġi ċċarat fuq liema bażi miżura li tikkwalifika bħala għajnuna Statali għandha 
tkun awtorizzata mill-Kummissjoni, jew bil-kontra tkun iddikjarata inkompatibbli 
mas-suq komuni. Barra minn dan, il-Kummissjoni enfasizzat l-importanza taċ-
ċittadini Ewropej fil-proċess, billi l-programm tar-riforma jinħareġ għall-konsul-
tazzjoni u billi jiġu mfittxija l-fehmiet dwar il-proposti.
Il-proċess ta’ konsultazzjoni li ntemm f ’Settembru, ġibed kummenti minn aktar 
minn 130 parti interessata. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, il-Kumitat tar-Reġjuni 
u l-Parlament Ewropew ukoll ikkummentaw. Wara li vvalutat ir-riżultati tal-kon-
sultazzjoni, il-Kummissjoni bdiet timplimenta l-aspetti differenti tal-Pjan ta’ Azzjo-
ni, inkluż li tfassal ir-regoli futuri.
Il-Kummissjoni għandha l-għan li tadotta Qafas futur għall-R&D u għall-innovaz-
zjoni u Linji ta’ Gwida ġodda dwar il-kapital ta’ riskju bejn wieħed u ieħor fis-Sajf ta’ 
l-2006, regolament ġenerali dwar eżenzjoni tal-kategorija fil-bidu ta’ l-2007, u Linji 
ta’ Gwida futuri dwar l-għajnuna ambjentali fl-2007. 

1.2. Il-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna reġjonali nazzjonali għall-2007 – 2013

404. Il-kompatibilità ta’ l-għajnuna reġjonali mat-Trattat KE hija rregolata mil-linji 
ta’ gwida dwar l-għajnuna reġjonali tal-Kummissjoni. Il-linji ta’ gwida korrenti dwar l-
għajnuna reġjonali tal-Kummissjoni ġew adottati fl-1998 għal perjodu mingħajr limitu. 
F’April 2003, il-Kummissjoni ddeċidiet li tapplika dawn il-Linji ta’ Gwida sa l-2006, u li 
tipproċedi għar-reviżjoni tagħhom għall-perjodu wara l-2006, “fiż-żmien xieraq sabiex 
l-Istati Membri u l-Kummissjoni jingħataw iż-żmien qabel l-aħħar ta’ l-2006 biex ifas-
slu, jinnotifikaw u japprovaw il-mapep ta’ l-għajnuna reġjonali għall-perjodu wara l-1 ta’ 
Jannar 2007”. Dawn il-linji ta’ gwida ġodda għandhom japplikaw għall-perjodu kollu li 
jmiss tal-programmazzjoni tal-fondi strutturali, mill-2007 sa l-2013.
405. Sabiex tipprepara l-linji ta’ gwida ġodda, il-Kummissjoni daħlet għal proċess 
estensiv ta’ konsultazzjoni, li beda f ’April 2003. Ġew iċċirkolati żewġ dokumenti ta’ 
diskussjoni lill-Istati Membri, u tqiegħdu fuq il-websajt tad-DĠ Kompetizzjoni. Doku-
ment li ppropona d-DĠ għall-Kompetizzjoni li kien fih l-abbozz tal-linji ta’ gwida 
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ntbagħat lill-Istati Membri f ’Lulju, u tqiegħed ukoll fuq il-websajt tad-DĠ Kompetiz-
zjoni. Ġew organizzati żewġ laqgħat multilaterali ma’ l-esperti mill-Istati Membri, mill-
pajjiżi taż-ŻEE, mir-Rumanija u mill-Bulgarija fi Frar u f ’Settembru, u kien hemm 
għadd ta’ laqgħat fuq il-livelli kollha bir-rappreżentanti tar-reġjuni kkonċernati. B’kol-
lox, waslu aktar minn 500 sottomissjoni mill-partijiet interessati. Il-Kumitat tar-Reġjuni 
u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali taw opinjoni dwar ir-reviżjoni tal-linji ta’ gwida, li 
tqieset fil-parti l-kbira tagħha. Il-Parlament Ewropew adotta rapport fuq l-inizjattiva 
tiegħu stess dwar il-linji ta’ gwida fil-15 ta’ Diċembru, li tqies ukoll fil-parti l-kbira 
tiegħu.
406. Il-Kummissjoni adottat il-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna reġjonali fil-21 ta’ 
Diċembru. It-test provviżorju jinsab fuq il-websjat tad-DĠ għall-Kompetizzjoni156 u t-
test finali ser jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali.
407. Fil-preparazzjoni ta’ l-abbozz tal-linji ta’ gwida l-ġodda, żewġ prinċipji kienu 
ta’ importanza fundamentali:
• il-ħtieġa li tkun provduta kontribuzzjoni solida għall-politika ta’ koeżjoni ta’ l-UE, bil-

li tiġi żgurata l-koerenza massima possibbli mar-regolamenti tal-fondi strutturali;
• il-ħtieġa li jingħata effett għall-konklużjonijiet tal-Kunsilli Ewropej suċċessivi li 

jsejħu għal inqas għajnuna u li tkun immirata aħjar, skond il-metodu ġenerali li ġie 
stabbilit fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-għajnuna Statali.

408. Skond dawn il-prinċipji, it-tliet karatteristiċi ewlenija tal-Linji ta’ Gwida l-
ġodda huma:
• il-ħtieġa li l-għajnuna reġjonali terġa’ tiġi ffokata fuq ir-reġjuni ta’ l-UE tal-25 u 

dalwaqt ta’ 27 Stat Membru li għandhom l-aktar nuqqasijiet, filwaqt li titħalla 
biżżejjed flessibilità biex l-Istati Membri stess jagħżlu reġjuni oħrajn bħala eliġibbli 
għall-appoġġ fuq il-bażi tal-kondizzjonijiet lokali f ’termini ta’ għana u qgħad;

• il-ħtieġa li tittejjeb il-kompetittività ġenerali ta’ l-UE, ta’ l-Istati Membri tagħha u 
tar-reġjuni tagħha permezz ta’ limiti massimi ta’ l-intensità ta’ l-għajnuna li huma 
differenzjati b’mod ċar u bbilanċjati sewwa, biex tkun riflessa l-importanza tal-pro-
blemi reġjonali individwali kif ukoll it-tħassib dwar t-tixrid sekondarju (spill-overs) 
għaż-żoni mhux megħjuna; u

• il-ħtieġa li tkun żgurata tranżizzjoni mingħajr problemi mis-sistema preżenti għall-
metodu l-ġdid li tagħti biżżejjed żmien għall-aġġustamenti u li ma tqigħedx f ’riskju 
dak li nkiseb fl-imgħoddi.

409. Fir-reġjuni li mhumiex eliġibbli għall-appoġġ skond il-linji ta’ gwida ta’ l-
għajnuna reġjonali, jistgħu jingħataw forom oħrajn ta’ għajnuna biex tingħata spinta 
lill-iżvilupp reġjonali (bħall-appoġġ għall-R&D, il-kapital ta’ riskju, l-għajnuna għat-
taħriġ, għajnuna għall-ambjent, eċċ). Kif imħabbar fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-għajnuna 
Statali, dawn il-miżuri ta’ għajnuna orizzontali qed jiġu riformati, u għandhom iħallu 
ambitu wiesa’ biex l-Istati Membri jimplimentaw l-għanijiet ta’ kompetittività u impjiegi 

�56 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
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reġjonali li ġew stabbiliti fir-regolamenti dwar il-fondi strutturali, u biex jindirizzaw 
nuqqasijiet speċifiċi tas-suq li jistgħu jseħħu f ’dawk ir-reġjuni.

1.3. Il-qafas futur għall-R&D u għall-innovazzjoni

410. Il-Qafas Komunitarju għall-għajnuna Statali għar-riċerka u l-iżvilupp157 
eżistenti kellu jiskadi fil-31 ta’ Diċembru158 iżda ġie mtawwal sal-31 ta’ Diċembru 2006159. 
Fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-għajnuna Statali, il-Kummissjoni ddeċidiet li “tqis jekk l-am-
bitu tal-Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp għandux ikun estiż biex ikopri tipi ta’ għajnuna 
favur ċerti attivitajiet innovattivi, li mhumiex koperti diġà minn linji ta’ gwida jew rego-
lamenti eżistenti biex b’hekk jinħoloq Qafas għall-R&D (riċerka u żvilupp) u l-innovaz-
zjoni”160.
411. Wara li l-Kummissjoni adottat dokument ta’ konsultazzjoni dwar l-innovaz-
zjoni, ma kienx possibbli li jkun hemm Qafas komuni għall-R&D u l-innovazzjoni għal-
lest qabel l-aħħar ta’ l-2005. L-ewwel skambju ta’ fehmiet ma’ l-Istati Membri għandu 
jsir fil-bidu ta’ l-2006, bl-għan li jiġi adottat il-Qafas futur għall-R&D u l-Innovazzjoni 
bejn wieħed u ieħor fis-Sajf ta’ l-2006. Għaldaqstant il-Kummissjoni ddeċidiet li tap-
plika l-Qafas eżistenti ta’ l-R&D sad-dħul fis-seħħ ta’ dokument bħal dan, mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Diċembru 2006.
412. F’Settembru, il-Kummissjoni nediet konsultazzjoni pubblika dwar il-miżuri 
biex tittejjeb l-għajnuna Statali għall-innovazzjoni. It-titjib issuġġerit, li ġie stabbilit 
f ’abbozz ta’ komunikazzjoni dwar l-għajnuna Statali għall-innovazzjoni161, jinkludi re-
goli għal għajnuna li tiffinanzja l-innovazzjoni, kriterji biex l-awtoritajiet pubbliċi jiġu 
megħjuna jimmiraw l-għajnuna b’mod aktar effettiv, billi jiġu ċċarati r-regoli biex tiżdied 
iċ-ċertezza u s-semplifikazzjoni legali tal-qafas regolatorju.
413. Il-Komunikazzjoni stiednet il-kummenti dwar serje ta’ miżuri konkreti li 
għalihom l-għajnuna Statali tista’ tkun awtorizzata mill-Kummissjoni permezz ta’ rego-
li u kriterji ex-ante. Fuq il-bażi tal-konsultazzjoni, li bħalissa qed tiġi vvalutata mill-
Kummissjoni, ser ikunu integrati dispożizzjonijiet ġodda fir-regoli eżistenti ta’ l-
għajnuna Statali. Dawn id-dispożizzjonijiet mhux biss ifissru għall-Istati Membri li 
japplikawhom approvazzjoni aktar mgħaġġla ta’ l-għajnuna Statali għall-innovazzjoni 
iżda wkoll ser jgħinu lill-Istati Membri jimmiraw il-flus pubbliċi b’mod aktar effettiv.
414. Il-Kummissjoni tagħmilha ċara fil-konsultazzjoni li l-għajnuna Statali mhijiex 
ir-risposta għall-problemi kollha ta’ kompetittività jew innovazzjoni ta’ l-UE. Filwaqt li 
l-Kummissjoni tirrikonoxxi li, fi sforz li jinħolqu t-tkabbir u l-impjiegi, il-politika ta’ l-

�57 ĠU C 45 tas-�7.2.�996, kif emendat mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li temenda l-Qafas Komu-
nitarju għall-Għajnuna Statali għar-Riċerka u l-Iżvilupp (ĠU C 48 tat-�3.2.�998, p.2).

�58 ĠU C ���, tat-8.5.2002.
�59 ĠU C 3�0, tat-8.�2.2005.
�60 Il-paragrafu 28 tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Għajnuna ta’ l-Istat.
�6� COM(2005) 436 finali, tal-2�.9.2005. L-Istqarrija għall-Istampa IP/05/��69. 2�.9.2005. MEMO/05/33.
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għajnuna Statali tista’ tintuża b’mod aktar pro-attiv biex tappoġġja l-innovazzjoni, billi 
titqabad mal-fallimenti tas-suq li ma jħallux lis-swieq jipprovdu l-innovazzjoni b’mod 
naturali, tenfasizza wkoll li biex il-kummerċ jidħol għal mogħdija aktar innovattiva, 
jeħtieġ, l-ewwelnett, kompetizzjoni effettiva. Il-kompetizzjoni toħloq inċentivi naturali 
biex il-kumpaniji jiġu b’ideat ġodda u bi prodotti ġodda; iġġegħelhom jadattaw għall-
bidla; u tissanzjona dawk li jibqgħu fl-istess post jew jibqgħu lura. Għalhekk huwa ta’ 
importanza assoluta li tiġi żgurata l-kompetizzjoni bħala mutur ta’ l-innovazzjoni.
415. Skond il-metodu ekonomiku rfinat li ġie stabbilit fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-
għajnuna Statali, il-komunikazzjoni tistabbilixxi metodoloġija ċara għall-elaborazzjoni 
tal-miżuri ta’ l-għajnuna Statali għall-attivitajiet ta’ innovazzjoni. Il-prinċipji huma li l-
għajnuna Statali tista’ tkuna awtorizzata meta (i) l-istrument ta’ l-għajnuna jkollu fil-
mira falliment tas-suq li huwa ddefinit sew; (ii) l-għajnuna Statali hija strument ta’ po-
litika xieraq (li mhuwiex dejjem il-każ, kultant il-politiki strutturali jew l-azzjoni 
regolatorja jistgħu jkunu aktar xierqa); (iii) l-għajnuna għandha effett ta’ inċentiv fuq l-
innovazzjoni u hija proporjzonata għall-għan iddefinit u (iv) it-tgħawwiġ tal-kompetiz-
zjoni huwa limitat.
416. Il-proposti għall-għajnuna għall-innovazzjoni jkopru sitt oqsma wesgħin: 
kumpaniji li għadhom kemm jibdew innovattivi; il-kapital ta’ riskju; l-integrazzjoni ta’ 
l-innovazzjoni fir-regoli eżistenti dwar l-għajnuna Statali għar-riċerka u l-iżvilupp 
(R&D); l-intermedjarji ta’ l-innovazzjoni; it-taħriġ u l-mobilità bejn il-persunal tar-
riċerka ta’ l-universitajiet u l-SMEs; u l-poli ta’ eċċellenza għall-proġetti ta’ interess ko-
muni Ewropew.

1.4. Il-komunikazzjoni dwar l-għajnuna Statali għall-assigurazzjoni 
 tal-kreditu ta’ l-esportazzjoni

417. Il-komunikazzjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli ta’ l-għajnuna Statali għall-
assigurazzjoni tal-kreditu ta’ l-esportazzjoni tul medda qasira ta’ żmien (“STEC” – short 
term export-credit)162 skadiet fil-31 ta’ Diċembru. Wara li ġie kkompletat studju dwar 
is-sitwazzjoni tas-suq tar-riassigurazzjoni privata fil-qasam ta’ l-assigurazzjoni tal-kre-
ditu ta’ l-esportazzjoni, u wara l-konsultazzjoni ma’ l-Istati Membri kif ukoll ma’ par-
tijiet interessati oħrajn, il-Kummissjoni ddeċidiet li tħalli d-definizzjoni ta’ riskji ne-
gozjabbli (marketable risks) inkluża fl-emenda ta’ l-2001 kif kienet. Madankollu, 
minħabba l-fatt li fil-parti l-kbira ta’ l-Istati Membri mhemmx kopertura disponibbli 
jew biżżejjed ta’ l-assigurazzjoni tal-kreditu ta’ l-esportazzjoni offruta minn assiguraturi 
privati lill-SMEs bi dħul limitat mill-esportazzjoni, il-Kummissjoni ddeċidiet li tqis ir-
riskji relatati ma’ l-esportazzjoni tagħhom, jekk u sal-punt li s-suq privat fl-Istati Mem-
bri ma jeżistix bħalissa, bħala temporanjament mhux negozjabbli. Dan iqis ukoll il-
ħtieġa biex is-suq privat jadatta għad-daqs akbar tas-suq maħluq mit-tkabbir ta’ l-UE. 
Din id-dispożizzjoni l-ġdida ser tapplika mill-1 ta’ Jannar 2006 sal-31 ta’ Diċembru 
2010. Madankollu l-Kummissjoni ser tivvaluta s-sitwazzjoni tas-suq għal dawk l-SMEs 
li għandhom dħul limitat mill-esportazzjoni fi żmien tliet snin. Jekk il-kopertura ta’ l-

�62 ĠU C 28�, tas-�7.9.�997, kif emendat fil-ĠU C 2�7, tat-2.8.200�, u fil-ĠU C 307, tal-��.�2.2004.
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assigurazzjoni tal-kreditu ta’ l-esportazzjoni għal SMEs bħal dawn tirriżulta li tkun dis-
ponibbli biżżejjed fis-suq privat, il-Kummissjoni ser temenda din il-komunikazzjoni 
billi tqis ir-riskji relatati ma’ l-esportazzjoni tagħhom bħala “negozjabbli”. Il-Kummis-
sjoni ppubblikat il-komunikazzjoni finali163 f ’Diċembru. Fl-istess ħin, iddeċidiet li tes-
tendi l-validità tal-komunikazzjoni ta’ l-1997 sal-31 ta’ Diċembru 2010.

1.5. Ir-reviżjoni tal-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna ambjentali

418. Il-Kummissjoni bdiet tirrivedi l-linji ta’ gwida korrenti164, li japplikaw sa l-
aħħar ta’ l-2007, sabiex ikunu preparati linji ta’ gwida ġodda għall-għajnuna ambjentali. 
Bħala punt ta’ bidu, f ’Awissu l-Kummissjoni ppubblikat kwestjonarju165 u stiednet lill-
Istati Membri kollha u lil partijiet interessati oħrajn jaqsmu l-esperjenza tagħhom bil-
linji ta’ gwida korrenti. Il-kwestjonarju inkluda firxa wiesgħa ta’ mistoqsijiet, bħal: jekk 
għandhiex tkun introdotta eżenzjoni tal-kategorija għall-għajnuna ambjentali; liema 
kategoriji ta’ għajnuna ambjentali għandhom ikunu inklużi; għandux jissaħħaħ il-
prinċipju ta’ min iniġġes iħallas u tiġi approvata inqas għajnuna għall-intrapriżi li 
jniġġsu; jekk għandhiex tiġi introdotta l-possibbiltà li tingħata għajnuna għall-innovaz-
zjoni ambjentali, eċċ. Il-Kummissjoni ser tanalizza r-risposti u tinkorpora l-
konklużjonijiet fl-abbozz tal-linji ta’ gwida l-ġodda għall-għajnuna ambjentali, li ser 
ikunu diskussi ma’ l-Istati Membri matul l-2006.

1.6. Is-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali

�63 ĠU C 325, tat-22.�2.2005. Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Istati Membri li temenda l-komuni-
kazzjoni skond l-Artikolu 93(�) (issa l-Artikolu 88) tat-Trattat KE li japplika l-Artikoli 92 u 93 (issa l-
Artikoli 87 u 88) tat-Trattat lil assigurazzjoni fuq perjodi qosra ta’ kreditu ta’ l-esportazzjoni.

�64 Linji gwidi tal-Komunità dwar l-għajnuna ta’ l-Istat għall-ħarsien ta’ l-ambjent (ĠU C 37, tat-
3.2.200�).

�65 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/009�0_questionnaire_env_en.pdf

kaxxa 4: Is-serVIzzI ta’ Interess ekonomIkU ĠeneralI

Waħda mill-ewwel inizjattivi li ttieħdu fil-kuntest tal-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-
għajnuna Statali kienet it-tnedija, f ’Lulju, ta’ pakkett importanti dwar l-għajnuna 
Statali u dwar il-finanzjament tas-servizzi pubbliċi. Il-pakkett li adottat il-Kummis-
sjoni jipprovdi ċertezza legali akbar għall-finanzjament tas-servizzi ta’ interess eko-
nomiku ġenerali. Il-miżuri ser jiżguraw li l-kumpaniji jistgħu jirċievu appoġġ pub-
bliku biex ikopru l-ispejjeż kollha li għamlu, inkluż profit raġonevoli, meta jwettqu 
kompiti ta’ servizz pubbliku kif iddefiniti u fdati lilhom mill-awtoritajiet pubbliċi, 
filwaqt li xorta jiġi żgurat li mhemmx kumpens żejjed li jista’ jgħawweġ il-kompe-
tizzjoni. Il-kumpens meħtieġ biex jiġi ġestit servizz pubbliku jista’ jiġi aċċettat, iżda 
mhemm l-ebda ġustifikazzjoni għall-kumpens żejjed, jew għas-sussidju inkorċjat 
ta’ swieq ħdejn xulxin. Il-miżuri japplikaw biss għall-intrapriżi li jwettqu attivitajiet 
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ekonomiċi, għaliex hekk jew b’hekk l-appoġġ finanzjarju li jingħata lill-entitajiet li 
ma jwettqux attivitajiet ekonomiċi (eż. skemi tas-sigurtà soċjali bażiċi u obbliga-
torji) ma jikkostitwixxix għajnuna Statali.
Il-miżuri jieħdu l-forma ta’ Deċiżjoni tal-Kummissjoni1, Qafas Komunitarju2 għall-
għajnuna Statali fil-forma ta’ kumpens għal servizz pubbliku u emenda għad-Diret-
tiva tal-Kummissjoni dwar it-trasparenza finanzjarja3.
Il-pakkett huwa importanti għaliex, wara s-sentenza Altmark ta’ Lulju 20034 tal-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, il-kumpens għal ħafna servizzi żgħar seta’ jammonta 
għal għajnuna Statali. Il-pakkett adottat joffri soluzzjoni prammatika, u mhux bu-
rokratika għal dan billi jeżenta lil għajnuna Statali bħal din mir-rekwiżit ta’ notifika 
sakemm l-ammont tal-kumpens ikun jaqa’ taħt ċerti limiti u ma jkunx aktar milli 
hemm bżonn.
Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (ibbażata fuq l-Artikolu 86(3)) tispeċifika l-kondiz-
zjonijiet li taħthom il-kumpens lil kumpaniji għall-għoti ta’ servizz pubbliku jkun 
kompatibbli mar-regoli ta’ l-UE dwar l-għajnuna mill-Istat u fejn dan ma jkollux 
għalfejn jiġi notifikat minn qabel lill-Kummissjoni. Id-Deċiżjoni hija applikabbli 
għal kumpens ta’ inqas minn EUR 30 miljun fis-sena mogħti lil benefiċjarji li jkol-
lhom dħul annwali ta’ inqas minn EUR 100 miljun. Il-kumpens mogħti lill-ispta-
rijiet u lir-residenzi soċjali għas-servizzi ta’ interess ekonomiku ġenerali jibbenefika 
wkoll mid-Deċiżjoni irrispettivament mill-ammonti involuti, bħalma jagħmel il-
kumpens għat-trasport bl-ajru u bil-baħar lejn gżejjer kif ukoll l-ajruporti u l-por-
tijiet taħt limiti speċifiċi ddefiniti f ’volumi ta’ passiġġieri.
L-isptarijiet u r-residenzi soċjali huma għal kollox eżentati mill-obbligu tan-noti-
fika, irrispettivament mill-ammont ta’ kumpens: il-ġestjoni ta’ sptar, jew investi-
menti fil-proprjetà ta’ beni immobbli għar-residenzi soċjali, tirriżulta f ’ammonti 
kbar ħafna ta’ għajnuna għal kull intrapriża. Dan ifisser li l-għajnuna kważi dejjem 
tkun ’il fuq mil-limiti, u kważi l-isptarijiet kollha jkollhom jiġu notifikati lill-Kum-
missjoni. Kieku dan jikkostitwixxi piż burokratiku kbir.

� ĠU L 3�2, tad-29.��.2005, p. 67.
2 ĠU C 297, tad-29.��.2005, p. 4. Il-Qafas Komunitarju għall-għajnuna Statali fil-forma ta’ kum-

pens ta’ servizz pubbliku ma japplikax għax-xandir ta’ servizz pubbliku li huwa kopert mill-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli ta’ l-għajnuna Statali għax-
xandir ta’ servizz pubbliku.

3 Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/8�/KE tat-28 ta’ Novembru 2005 li temenda d-Direttiva 
80/732/KEE dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-intrapriżi 
pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza finanzjarja fi ħdan ċerti intrapriżi (ĠU L 3�2, tad-
29.��.2005, p. 47).

4 Il-każ C-280/00 ta’ l-24 ta’ Lulju 2003 dwar l-għotja tal-liċenzji għal servizzi skedati ta’ trasport 
bil-karozza tal-linja fil-Landkreis ta’ Stendal (il-Ġermanja) u s-sussidji pubbliċi biex jitħaddmu 
dawk is-servizzi.
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Naturalment, dan ma jfissirx li l-Istati Membri jistgħu jagħtu l-għajnuna Statali bil-
libertà kollha: l-eżenzjonijiet min-notifika mogħtija permezz tad-Deċiżjoni jap-
plikaw biss jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet kollha; b’mod partikolari ma jrid 
ikun hemm l-ebda kumpens żejjed u jrid ikun hemm missjoni ta’ servizz pubbliku 
ddefinita b’mod ċar.
L-Istati Membri ser jibqgħu responsabbli li jiddefinixxu x’jinkludi s-“servizz pub-
bliku”, il-kwalità tas-servizzi, kif ukoll kif iridu jipprovdu dawn is-servizzi.
Il-Qafas tal-Kummissjoni jispeċifika l-kondizzjonijiet li fihom il-kumpens li mhux 
kopert mid-Deċiżjoni huwa kompatibbli mar-regoli ta’ l-għajnuna Statali. Kumpens 
bħal dan ser ikollu jiġi notifikat lill-Kummissjoni minħabba r-riskju ogħla ta’ tgħawwiġ 
tal-kompetizzjoni. Il-kumpens li jeċċedi l-ispejjeż tas-servizz pubbliku, jew li jintuża 
mill-kumpaniji fi swieq oħrajn miftuħa għall-kompetizzjoni, mhuwiex iġġustifikat, u 
huwa inkompatibbli mar-regoli ta’ l-għajnuna Statali tat-Trattat KE.
L-emenda għad-Direttiva tal-Kummissjoni dwar it-Trasparenza tiċċara illi l-kum-
paniji li jirċievu l-kumpens u li jaħdmu kemm fis-swieq tas-settur pubbliku kif 
ukoll fi swieq oħrajn irid ikollhom kontijiet separati għall-attivitajiet differenti 
tagħhom, sabiex jiġu evitati sussidji inkroċjati.

2. l-agrikultura

2.1. Ir-rappurtaġġ annwali ġdid dwar l-għajnuna Statali

419. Fl-1 ta’ Marzu ngħata bidu għal era ġdida ta’ rappurtaġġ tan-nefqa ta’ l-
għajnuna Statali għas-settur agrikolu. Issa l-Istati Membri għandhom jirrapportaw n-
nefqa annwali tagħhom dwar il-miżuri ta’ l-għajnuna Statali li huma relatati mas-settur 
agrikolu f ’format elettroniku ġdid, issemplifikat u unifikat li jiffaċilita l-paragun bejn l-
Istati Membri, il-kalkolu tan-nefqa totali, l-identifikazzjoni tat-tipi ta’ nefqa, eċċ. Il-for-
mat unifikat ser iżid it-trasparenza ġenerali b’mod sinifikanti. Fl-imgħoddi, id-dixxipli-
na fir-rappurtaġġ varjat ħafna bejn l-Istati Membri. Minkejja t-tnedija tal-proċeduri ta’ 
ksur, uħud mill-Istati Membri qatt ma ressqu, jew ressqu biss b’mod parzjali, rapporti 
annwali ta’ kwalità varjabbli ħafna, li għamlu l-analiżi u l-paraguni ferm diffiċli.
420. Ir-rapporti l-ġodda huma eżempju ieħor ta’ l-isforzi sostanzjali lejn is-sempli-
fikazzjoni li qed issir fil-qasam ta’ l-għajnuna Statali. Għaldaqstant, il-25 Stat Membru, 
ħlief il-Lussemburgu u l-Portugall, ikkomunikaw data dettaljata dwar in-nefqa tagħhom 
dwar l-għajnuna Statali għall-2004.

2.2. It-trasparenza

421. Skond il-punt 4 tal-parti 4 ta’ l-Anness IV tat-Trattat ta’ l-Adeżjoni rigward 
għajnuna statali eżistenti fis-settur ta’ l-agrikultura, l-Istati Membri l-ġodda jistgħu 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-iskemi kollha u l-għajnuna individwali mogħtija qa-
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bel l-adeżjoni u li għadhom applikabbli wara l-adeżjoni sabiex jitqiesu mill-Kummissjo-
ni bħala għajnuna “eżistenti” fit-tifsira ta’ l-Artikolu 88(1) KE. Sa l-aħħar tat-tielet sena 
mid-data ta’ l-adeżjoni l-Istati Membri l-ġodda għandhom, fejn ikun meħtieġ, jemen-
daw dawn il-miżuri sabiex jikkonformaw mal-linji ta’ gwida li tapplika l-Kummissjoni. 
Wara dik id-data kwalunkwe għajnuna li tinstab li mhix kompatibbli ma’ dawk il-linji ta’ 
gwida ser titqies għajnuna ġdida.
422. It-Trattat dwar l-Adeżjoni jirrikjedi lill-Kummissjoni tippubblika lista ta’ 
miżuri ta’ għajnuna li tkun approvat bħala għajnuna eżistenti. Fis-17 ta’ Ġunju, il-Kum-
missjoni ppubblikat lista ta’ miżuri ta’ għajnuna eżistenti fil-Ġurnal Uffiċjali166, u t-test 
sħiħ tal-miżuri kollha eżistenti ta’ l-għajnuna Statali li ġew innotifikati mill-għaxar Stati 
Membri l-ġodda tqiegħed ukoll fuq il-websajt tad-DĠ Agrikultura. Total ta’ 451 miżura 
b’hekk saru aċċessibbli. Dan huwa pass kbir lejn il-ħolqien ta’ aktar trasparenza fil-qa-
sam ta’ l-għajnuna Statali. Ladarba dawn il-miżuri eżistenti ta’ l-għajnuna Statali mhu-
miex soġġetti għal valutazzjoni sħiħa mill-Kummissjoni, kieku jkun diffiċli biex il-pub-
bliku jkun jaf is-sustanza tal-miżuri ta’ l-għajnuna Statali li hemm għal-lest fl-Istati 
Membri l-ġodda. Din it-trasparenza ttejjeb b’mod notevoli ċ-ċertezza legali għall-bdiewa 
fl-Istati Membri l-ġodda għaliex huma (u r-rappreżentanti tagħhom) issa jistgħu 
faċilment jikkontrollaw jekk l-għajnuna Statali li jirċievu hix koperta minn skema ta’ 
għajnuna eżistenti.
423. L-għadd tal-miżuri mressqa għal kull Stat Membru ġdid huwa kif ġej: ir-Re-
pubblika Ċeka (63), il-Litwanja (30), il-Latvja (33), is-Slovakkja (32), l-Estonja (23), 
Malta (19), l-Ungerija (108), Ċipru (70), il-Polonja (51) u s-Slovenija (22). Il-Kummis-
sjoni ppubblikat it-testijiet sħaħ ta’ dawn il-miżuri eżistenti fuq il-websajt tad-DĠ Agri-
kultura167.

3. Il-faħam

424. It-tkabbir ta’ l-UE żied l-għadd ta’ pajjiżi li jipproduċu l-faħam minn tlieta (il-
Ġermanja, ir-Renju Unit, Spanja) għal sebgħa, biż-żjieda tal-Polonja, tar-Repubblika 
Ċeka, tas-Slovakkja u ta’ l-Ungerija. Minkejja ż-żjieda drammatika ta’ dan l-aħħar fil-
prezz tas-suq korrenti għall-faħam, l-industriji Ġermaniżi, Spanjoli u Ungeriżi tal-
faħam jibqgħu mhux kompetittivi mingħajr sussidji Statali konsiderevoli għall-produz-
zjoni korrenti tal-faħam. Is-sitwazzjoni hija aħjar fir-Renju Unit, fil-Polonja, 
fir-Repubblika Ċeka u fis-Slovakkja, fejn is-sussidji Statali jkopru biss id-djun li wirtu u 
l-ispejjeż ta’ l-investiment inizjali.
425. F’Ġunju, il-Kummissjoni approvat il-pjanijiet tar-ristrutturar tul medda twila 
ta’ żmien għas-setturi tal-faħam fil-Ġermanja, fil-Polonja u fl-Ungerija. Dawn il-pja-
nijiet kienu ġew innotifikati fl-2004 u jkopru s-snin mill-2004 sa l-2010. Il-Kummissjo-
ni, wara li fetħet il-proċedura formali, f ’Diċembru approvat il-pjan ta’ ristrutturar għall-
industrija tal-faħam Spanjola għas-snin mill-2003 sa l-2005. Fl-2005 is-Slovakkja ressqet 
il-pjan tagħha għall-investimenti inizjali għas-snin mill-2005 sa l-2010.

�66 ĠU C �47, tas-�7.6.2005.
�67 http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/newms/index_en.htm
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426. Fl-2005, il-Kummissjoni adottat ukoll għadd ta’ deċiżjonijiet individwali dwar 
l-għajnuna Statali. Ħadet erba’ deċiżjonijiet li jawtorizzaw l-għajnuna Statali għal djun li 
jiġu ereditati għall-HBP tal-mini Slovakki, awtorizzat għajnuna għall-investiment għall-
mina Ċeka Lignin Hodin, awtorizzat l-għajnuna Statali għal djun li ġew ereditati lil di-
versi mini Ċeki, u awtorizzat l-għajnuna Statali annwali għall-industrija Ġermaniża tal-
faħam għas-sena 2005.

4. It-trasport
427. Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-politika komuni għat-trasport hija li tagħti 
spinta lill-mezzi tat-trasport li ma jagħmlux dannu lill-ambjent sabiex jinkiseb tnaqqis 
fl-effetti negattivi tat-trasport.
428. F’dan is-sens, l-għoti ta’ ħajja mill-ġdid lis-settur tal-ferroviji jitqies bħala ele-
ment ewlieni fil-politika komuni għat-trasport ta’ l-UE. It-trasport bil-ferroviji għandu jsir 
kompetittiv biżżejjed biex jibqa’ parteċipant sinifikanti fis-sistema tat-trasport f ’UE mkab-
bra. Sa Jannar 2007, in-netwerk kollu Ewropew tal-ġarr tal-merkanzija, kemm fuq livell 
internazzjonali kif ukoll fuq dak nazzjonali, ser ikun infetaħ għalkollox għall-kompetiz-
zjoni. Il-wasla ta’ kumpaniji ġodda tal-ferroviji għandha tagħmel lis-settur aktar kompetit-
tiv u għandha tħeġġeġ lill-kumpaniji nazzjonali biex jirristrutturaw.
429. F’dan il-kuntest fl-2006 ser jinħarġu Linji ta’ Gwida speċifiċi għas-settur tal-
ferroviji. L-għan ewlieni ta’ dawn il-Linji ta’ Gwida huwa li jkun stabbilit metodu komu-
ni rigward il-kontribuzzjonijiet pubbliċi għas-settur tal-ferroviji. Huwa meħtieġ kemm 
minn perspettiva legali kif ukoll minn perspettiva politika li l-awtoritajiet nazzjonali, 
il-kumpaniji u l-individwi jsiru konxji, b’mod ċar u trasparenti, mir-regoli li japplikaw 
għas-settur tal-ferroviji f ’dan l-ambjent ġdid u aktar kompetittiv. Din l-inizjattiva ser 
iżżid it-trasparenza u ċ-ċertezza legali b’mod sinifikanti.
430. Aktar minn hekk, rigward il-leġiżlazzjoni, wara l-konsultazzjoni ma’ l-Istati Mem-
bri f ’April, f ’Ġunju l-Kummissjoni ppubblikat abbozz ta’ proposta li temenda r-Regolament 
de minimis billi jinkludi fl-ambitu tiegħu s-settur tat-trasport (ħlief għall-għajnuna mogħtija 
għax-xiri tal-vetturi mill-kumpaniji tat-trasport bit-triq) u ħlief għall-industrija tal-faħam. 
Il-Kummissjoni rċeviet osservazzjonijiet mill-partijiet interessati kollha sa minn Lulju. Fl-
aħħarnett, wara l-pubblikazzjoni tal-Green Paper dwar l-effiċjenza ta’ l-Enerġija u l-adozzjo-
ni ta’ proposta għal direttiva dwar il-promozzjoni ta’ karozzi li ma jagħmlux dannu lill-am-
bjent fl-akkwist pubbliku, l-għajnuna Statali biex jittejjeb ir-rendiment ta’ l-enerġija 
tal-mezzi differenti tat-trasport għandha rwol dejjem aktar importanti. Il-Kummissjoni ap-
provat skemi ta’ għajnuna b’dan l-iskop għall-Ġermanja u għar-Repubblika Ċeka. Matul ir-
reviżjoni li għaddejja tal-linji ta’ gwida ambjentali, dan l-aspett ser ikollu rwol importanti.
431. Dwar is-settur ta’ l-ajru, fis-6 ta’ Settembru, il-Kummissjoni adottat Komu-
nikazzjoni dwar il-linji ta’ gwida dwar il-finanzjament ta’ l-ajruporti u l-għajnuna għall-
bidu għal-linji ta’ l-ajru li jitilqu mill-ajruporti reġjonali168. Wara konsultazzjoni pub-

�68 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni – Linji ta’ Gwida Komunitarji dwar il-finanzjament ta’ ajruporti u 
għajnuna għall-bidu lil-linji ta’ l-ajru li jitilqu mill-ajruporti reġjonali (ĠU C 3�2, tad-9.�2.2005, p. �).
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blika wiesgħa, il-Kummissjoni adottat regoli ġodda li ser iħeġġu l-iżvilupp ta’ 
l-ajruporti reġjonali. Dawn ir-regoli jistabbilixxu l-kondizzjonijiet li fihom tista’ tingħata 
l-għajnuna tal-bidu lil-linji ta’ l-ajru biex joperaw rotot ġodda mill-ajruporti reġjonali. 
Is-servizzi ta’ l-ajru reġjonali ġodda ser iħeġġu l-mobilità fl-UE u l-iżvilupp reġjonali. 
Ir-regoli ċari li ġew adottati jiggarantixxu trattament indaqs għall-ajruporti pubbliċi u 
privati u jiżguraw li l-linji ta’ l-ajru li jirċievu l-għajnuna ma jkunux iffavoriti b’mod 
eċċessiv. Dawn il-linji ta’ gwida wkoll jagħtu lill-ajruporti u lill-Istati Membri gwida 
dwar il-finanzjament pubbliku ta’ l-ajruporti fejn jistabbilixxu qafas legali sod għall-
ftehimiet bejn l-ajruporti u l-linji ta’ l-ajru. Il-linji ta’ gwida l-ġodda ser iżidu t-traspa-
renza u ser jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni fil-ftehimiet li ġew konklużi mill-
ajruporti reġjonali u mil-linji ta’ l-ajru dwar l-għajnuna għall-bidu.

5. It-trasparenza

432. Il-Kummissjoni tkompli tipproduċi żewġ edizzjonijiet tat-Tabella ta’ Valutaz-
zjoni ta’ l-għajnuna Statali kull sena. L-aġġornament tal-ħarifa169 ta’ l-2005 ta lemħa lejn 
il-punt safejn l-Istati Membri rrispondew għall-miri ta’ Liżbona ta’ inqas għajnuna u li 
tkun immirata aħjar, filwaqt li pprovda stampa ġenerali ta’ l-ammont u tat-tip ta’ 
għajnuna Statali li (potenzjalment) tikkawża tgħawwiġ mogħtija mill-Istati Membri fl-
2004 u mbagħad eżamina t-tendenzi tal-bażi. Għall-ewwel darba, kienet ippreżentata 
data komprensiva wara l-UE-25 Stat Membru kollha. Dan l-aġġornament inkluda wkoll 
attenzjoni speċjali li kienet iffokata fuq l-għajnuna Statali għall-ambjent u għall-iffrankar 
ta’ l-enerġija. L-aġġornament tar-Rebbiegħa ta’ l-2005170 inkluda attenzjoni ffokata fuq 
kif il-Kummissjoni ħadet ħsieb serje ta’ każijiet dwar l-għajnuna Statali mogħtija lil xan-
dara tas-servizz pubbliku u taqsima estensiva dwar il-ġbir lura ta’ għajnuna Statali kon-
tra l-liġi. It-Tabella ta’ Valutazzjoni onlajn171 fiha verżjonijiet elettroniċi ta’ din it-Tabella 
ta’ Valutazzjoni u dawk preċedenti, kif ukoll sett ta’ indikaturi ewlenin u firxa wiesgħa 
ta’ tabelli statistiċi.
433. Wara reviżjoni estensiva, huwa previst li r-reġistru ta’ l-għajnuna Statali tal-
Kummissjoni jiġi mġedded għal kollox172 u għandu jkun operattiv għalkollox sa nofs l-
2006. Ir-reġistru jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-każijiet ta’ l-għajnuna Statali 
kollha li kienu s-suġġett ta’ deċiżjoni finali tal-Kummissjoni sa mill-1 ta’ Jannar 2000. 
Jiġi aġġornat kuljum u b’hekk jiżgura li l-pubbliku jkollu aċċess f ’waqtu għad-deċiżjonijiet 
dwar l-għajnuna Statali l-aktar reċenti.

�69 COM(2005) 624 finali, tad-9.�2.2005, it-Tabella ta’ Valutazzjoni ta’ l-Għajnuna ta’ l-Istat, l-aġġornament 
tal-ħarifa ta’ l-2005.

�70 COM(2005) �47 finali, ta’ l-20.4.2005, it-Tabella ta’ Valutazzjoni ta’ l-Għajnuna ta’ l-Istat, l-aġġornament 
tar-Rebbiegħa ta’ l-2005.

�7� http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/
�72 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
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6. It-tkabbir

6.1. L-għajnuna eżistenti fl-Istati Membri l-ġodda

434. It-Trattat dwar l-Adeżjoni ta’ l-2003 pprovda li l-miżuri ta’ l-għajnuna li ġejjin 
kellhom jitqiesu bħala għajnuna eżistenti fit-tifsira ta’ l-Artikolu 88(1) KE mid-data ta’ 
l-adeżjoni:
• il-miżuri ta’ l-għajnuna li ddaħlu fis-seħħ qabel l-10 ta’ Diċembru 1994;
• il-miżuri ta’ l-għajnuna elenkati f ’appendiċi għat-Trattat dwar l-Adeżjoni (il-lista 

tat-‘Trattat’);
• il-miżuri ta’ l-għajnuna li ddaħħlu fis-seħħ qabel u fejn huwa applikabbli wara l-

adeżjoni u li, qabel id-data ta’ l-adeżjoni, kienu vvalutati mill-awtorità ta’ l-għajnuna 
Statali ta’ l-Istat Membru l-ġdid u nstabu li huma kompatibbli ma’ l-acquis, u li 
għalihom il-Kummissjoni ma kellha l-ebda oġġezzjoni minħabba dubji serji dwar 
il-kompatibilità tal-miżura mas-suq komuni (il-‘proċedura temporanja’).

435. Il-miżuri kollha li kkostitwew għajnuna Statali u li ma ssodisfawx il-kondiz-
zjonijiet li ġew stabbiliti aktar ’il fuq tqiesu bħala għajnuna ġdida ma’ l-adeżjoni għall-
iskopijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 88(3) KE.
436. Skond il-proċedura temporanja, l-għaxar Stati Membri ġodda kellhom il-pos-
sibbiltà li jressqu l-miżuri bejn il-bidu ta’ l-2003 u d-data ta’ l-adeżjoni. Sa l-aħħar ta’ l-
2005, il-Kummissjoni kienet iffinalizzat il-valutazzjoni preliminari tagħha tal-miżuri 
kollha mressqa, biex b’hekk ġabet fit-tmiem il-proċedura temporanja għall-għaxar Stati 
Membri l-ġodda. B’kollox tressqu 559 miżura. Il-Kummissjoni ħadet deċiżjoni prelimi-
nari dwar 344 miżura (62 %) u l-215-il miżura l-oħra (38 %) ġew jew irtirati mill-Istati 
Membri l-ġodda, tqiesu bħala mhux applikabbli wara, jew li ma daħlux fis-seħħ qabel 
l-adeżjoni, jew kienu soġġetti għal proċeduri differenti bħal dawk li japplikaw għas-set-
tur tal-faħam. Mit-344 miżura li għalihom kien hemm deċiżjoni preliminari, 335 miżura 
(97 %) ġew aċċettati bħala għajnuna eżistenti. Il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ il-
proċedura formali ta’ investigazzjoni rigward id-disa’ miżuri li jifdal (3 %).

6.2. L-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija

437. Skond ir-rapport komprensiv ta’ monitoraġġ tal-Kummissjoni dwar l-istat ta’ 
preparazzjoni għas-sħubija fl-UE li ġie ppubblikat f ’Ottubru, kemm il-Bulgarija kif 
ukoll ir-Rumanija komplew jagħmlu progress fl-adozzjoni u fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni ta’ l-UE u laħqu livell konsiderevoli ta’ allinjament. Ir-Rumanija u l-Bulga-
rija ntalbu jagħmlu aktar sforzi fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni b’mod partiko-
lari rigward l-infurzar tar-regoli ta’ l-għajnuna Statali. Il-Kummissjoni ser tkompli 
timmonitorja l-progress b’mod intensiv sa l-adeżjoni u biħsiebha tippreżenta rapport ta’ 
monitoraġġ lill-Kunsill u lill-Parlament f ’April/Mejju 2006. F’dak iż-żmien, il-Kummis-
sjoni tista’ tirrakkomanda li l-Kunsill jipposponi l-adeżjoni tal-Bulgarija jew tar-Ruma-
nija sa l-1 ta’ Jannar 2008 jekk hemm riskju serju li kwalunkwe wieħed minn dawn iż-
żewġ pajjiżi jidher biċ-ċar li ma jkunx ippreparat li jissodisfa r-rekwiżiti tas-sħubija sa 
Jannar 2007 f ’għadd ta’ oqsma importanti.
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438. It-Trattat dwar l-Adeżjoni ta’ l-2005 tal-Bulgarija u tar-Rumanija għall-UE jis-
tabbilixxi kondizzjonijiet, simili għal dawk applikati għall-adeżjoni ta’ l-għaxar Stati 
Membri l-ġodda fl-2004, għall-miżuri ta’ l-għajnuna Statali li għandhom jitqiesu bħala 
għajnuna eżistenti mid-data ta’ l-adeżjoni. L-ebda miżura ta’ l-għajnuna eżistenti ma 
ġiet mehmuża mat-Trattat dwar l-Adeżjoni tar-Rumanija, u lanqas mhi ser tkun app-
likata l-proċedura temporanja sakemm il-Kummissjoni ma tikkonkludix li r-rekord tar-
Rumanija ta’ l-infurzar ta’ l-għajnuna Statali laħaq livell sodisfaċenti. Fil-każ tal-Bulga-
rija, tliet miżuri ġew annessi għat-Trattat dwar l-Adeżjoni, li għalhekk ser jitqiesu b’dan 
il-mod bħala għajnuna eżistenti ma’ l-adeżjoni. F’Ottubru, il-Bulgarija ressqet l-ewwel 
talba tagħha quddiem il-Kummissjoni skond il-proċedura temporanja skond l-Anness 
V para. 2.1(c) tat-Trattat dwar l-Adeżjoni. Sa l-aħħar ta’ l-2005, ma kienet ittieħdet l-
ebda deċiżjoni rigward il-klassifikazzjoni possibbli tagħha bħala għajnuna eżistenti.

b – Il-każIjIet

1. l-għajnuna għas-salvataġġ u għar-ristrutturar

1.1. L-għajnuna għas-salvataġġ

439. Fl-2005, il-Kummissjoni approvat għajnuna għas-salvataġġ favur ħames kum-
paniji173. L-għajnuna għas-salvataġġ ikkonsistiet f ’self jew garanziji ta’ self. SVZ174 (EUR 
21 miljun), MG Rover175 (GBP 6.5 miljun madwar EUR 9.4 miljun) u CMS176 (EUR 
2.5 miljun) kienu fi proċeduri ta’ stat ta’ falliment meta nnotifikaw l-għajnuna għas-
salvataġġ lill-Kummissjoni. Il-kawżi tad-diffikultajiet finanzjarji varjaw. L-SVZ, kumpa-
nija Ġermaniża attiva fit-trattament ta’ skart perikoluż, għamlet spejjeż addizzjonali 
mhux mistennija hija u tistabbilixxi proġett pilota għal trattament aktar effettiv ta’ l-
iskart li wassal għall-istat ta’ falliment tagħha. Għall-MG Rover, manifattur Brittanniku 
tal-karozzi b’6 100 impjegat, id-diffikultajiet mhux biss ġejjin minn kondizzjonijiet av-
versi tas-suq, iżda wkoll min-nuqqas ta’ ħila li jiġu ppreżentati mudelli aġġornati ġodda 
li huma attraenti u teknoloġiċi fis-suq. Għas-CMS, kumpanija Taljana li timmanifattura 
l-kompjuters, il-problema ewlenija dehret li kienet il-kompetizzjoni mill-pajjiżi b’salarji 
baxxi. L-HCM177 (EUR 2.95 miljun), produttur Pollakk taż-żingu, iffaċċja żjieda mhux 
mistennija fil-prezz tal-kokk u telf sinifikanti fil-munita minħabba apprezzament taz-
Zloty Pollakka fil-konfront tad-dollaru ta’ l-Istati Uniti. Fl-aħħarnett, ingħataw EUR 
2 miljun favur l-Ernault178, manifattur Franċiż ta’ l-għodod tal-magni.
440. Għall-MG Rover, l-għajnuna kellha tagħti lill-amministraturi maħtura sa 
ġimgħa biex iħarsu lejn kwalunkwe prospettiva li kien fadal li jbigħu l-assi fl-amminis-

�73 Eskluż is-settur tat-trasport.
�74 Il-każ NN 44/2004 L-għajnuna għas-salvataġġ lil SVZ Schwarze Pumpe GmbH.
�75 Il-każ NN 42/2005 L-għajnuna għas-salvataġġ favur l-MG Rover (ĠU C �87, tat-30.7.2005).
�76 Il-każ N 9�/2005 L-għajnuna għas-salvataġġ favur il-Computer Manufacturing Services (ĠU C �87, 

tat-30.7.2005).
�77 Il-każ N 275/2005 L-għajnuna għas-salvataġġ favur Cynku Miasteczko Śląskie.
�78 Il-każ N 575/2004 L-għajnuna għas-salvataġġ favur l-Ernault.
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trazzjoni bħala intrapriża attiva wara li n-negozjati dwar intrapriża konġunta possibbli 
max-Shanghai Automotive Industry Corp fallew. Meta dan deher impossibbli, l-ammi-
nistraturi ma talbux aktar għajnuna. L-awtoritajiet tar-Renju Unit, minflok, għamlu 
sforz sinifikanti biex jgħinu lir-reġjun jirreaġixxi għall-kollass ta’ l-MG Rover (ara aktar 
’l isfel taħt L-għajnuna għar-ristrutturar).
441. F’erbgħa mill-każijiet, skond il-Linji ta’ Gwida Komunitarji dwar l-għajnuna 
Statali għas-salvataġġ u għar-ristrutturar tad-ditti li jinsabu f ’diffikultà179, l-Istat Mem-
bru kkonċernat impenja ruħu li jipprovdi lill-Kummissjoni bi pjan kredibbli ta’ ristrut-
turar jew pjan ta’ likwidazzjoni fi żmien sitt xhur. Madankollu, ir-Renju Unit impenja 
ruħu li jippreżenta lill-Kummissjoni bi provi li l-għajnuna kienet tħallset lura, jew li 
ntalbet lura permezz ta’ proċeduri ta’ infurzar, fi ħdan l-istess perjodu ta’ sitt xhur. Il-
Kummissjoni aċċettat dan, għaliex impenn bħal dan imur lil hinn mir-rekwiżit skond 
il-linji ta’ gwida. Franza diġà nnotifikat l-għajnuna għar-ristrutturar favur l-Ernault, li 
bħalissa qed tiġi investigata mill-Kummissjoni.

1.2. L-għajnuna għar-ristrutturar

Il-monitoraġġ ta’ l-Alstom (Franza)180

442. Fis-7 ta’ Lulju 2004, il-Kummissjoni awtorizzat lil Franza tagħti għajnuna 
għar-ristrutturar lill-Alstom. Din l-awtorizzazzjoni kienet soġġetta għall-konformi-
tà ma’ serje ta’ kondizzjonijiet, li jibqgħu għaddejjin sa Lulju 2008. Matul l-2005, 
il-Kummissjoni mmonitorjat b’attenzjoni l-implimentazzjoni korretta u f ’waqtha ta’ 
dawn il-kondizzjonijiet. L-ewwelnett, kien ivverifikat li l-kumpanija implimentat 
il-pjan operattiv ta’ ristrutturar, li huwa indispensabbli biex jagħmilha kompetittiva 
u vijabbli tul medda twila ta’ żmien. It-tieni, il-Kummissjoni segwiet l-implimentaz-
zjoni tal-bejgħ ta’ l-assi mitluba mid-deċiżjoni. Fil-monitoraġġ ta’ ċertu bejgħ ta’ l-
assi, il-Kummissjoni kienet megħjuna minn fiduċjarju li wettaq azzjoni ta’ reviżjoni 
dettaljata tal-proċessi tal-bejgħ u rrapporta b’mod regolari lill-Kummissjoni. It-tie-
let, il-Kummissjoni mmonitorjat l-implimentazzjoni tal-miżuri strutturali bl-għan 
li jagħmlu s-suq Franċiż għat-tagħmir disponibbli biex jintuża bħala trasport, bħall-
vetturi awtomotivi jew il-vaguni tal-ferroviji aktar kompetittiv. Fl-aħħarnett, saret 
il-verifika tal-konformità mal-kondizzjonijiet l-oħra – nuqqas ta’ prezzijiet maħsuba 
biex tinqered il-kompetizzjoni, il-projbizzjoni ta’ l-għajnuna addizzjonali, il-proj-
bizzjoni ta’ akkwisti kbar fis-settur tat-trasport, il-konklużjoni ta’ sħubijiet indu-
strijali.

�79 Il-Linji ta’ gwida Komunitarji dwar għajnuna ta’ l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f ’diffikultà 
(ĠU C 288, tad-9.�0.�999).

�80 Il-każ C 58/2003 Id-Deċiżjoni kondizzjonali tas-7 ta’ Lulju 2004.
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Il-Frucona (Is-Slovakkja)181

443. Fil-5 ta’ Lulju, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda proċedura ta’ investigazzjoni 
formali fejn għandu x’jaqsam it-tħassir mill-awtoritajiet fiskali Slovakka tad-dejn fiskali 
dovut minn Frucona Kosice, a.s. taħt dak li jissejjaħ arranġament mal-kredituri. Dan ta’ 
l-aħħar huwa forma ta’ proċedura kollettiva ta’ stat ta’ falliment taħt is-superviżjoni tal-
qorti, li tirriżulta fi ftehim bejn il-kumpanija midjuna u l-kredituri tagħha, li fuq il-bażi 
tagħha l-kredituri jiġu parzjalment sodisfatti mid-debitur u jħassru l-bqija ta’ l-ammon-
ti li jridu jirċievu (receivables). Il-Kummissjoni qajmet xi dubji li l-uffiċċju fiskali aġġixxa 
f ’din il-proċedura bħala kreditur privat, li l-għan tiegħu huwa li jikseb il-ħlas lura tas-
somom dovuti lilu f ’kondizzjonijiet kemm jista’ jkun vantaġġjużi f ’termini tal-grad ta’ 
sodisfazzjon u t-terminu ta’ żmien. B’mod partikolari, l-uffiċċju fiskali ma użax il-prero-
gattiva tiegħu bħala kreditur separat li l-ammonti li jrid jirċievi huma żgurati u ma be-
diex proċeduri ta’ falliment li probabbilment kienet twassal għal profitti akbar. Il-Kum-
missjoni kkonkludiet li l-miżura kkonċernata kkostitwiet għajnuna Statali, u qajmet 
dubji dwar il-kompatibilità tagħha bħala għajnuna għas-salvataġġ jew għar-ristrutturar 
b’applikazzjoni tal-Linji ta’ Gwida ta’ l-1999, li japplikaw għal dan il-każ.

L-AB Vingriai (il-Litwanja)182

444. Fl-1 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni awtorizzat lil-Litwanja tagħti LTL 7 miljun 
(madwar EUR 2 miljun) f ’għajnuna għar-ristrutturar lill-AB Vingriai, kumpanija li 
tipproduċi għodod tal-magni li jaqtgħu l-metall. Fid-deċiżjoni tagħha, li kienet ibbażata 
fuq il-linji ta’ gwida l-ġodda għas-salvataġġ u għar-ristrutturar, il-Kummissjoni qieset 
il-fatt li l-piż tqil tad-dejn, it-telf tas-swieq, u forza tax-xogħol eċċessiva kienu kollha 
ereditati minn perjodu meta l-ekonomija Litwana kienet għadha fi tranżizzjoni. Innotat 
ukoll li l-kumpanija kienet aġġustat b’mod iebes (tnaqqis ta’ 90 %) iżda korrett il-forza 
tax-xogħol skond il-livell aktar baxx tad-domanda u l-ħtieġa aktar baxxa li rriżultat mill-
implimentazzjoni ta’ proċessi effiċjenti tal-produzzjoni. Fl-aħħarnett, il-Kummissjoni 
vverifikat il-kontribuzzjoni tal-benefiċjarja stess għall-ispiża tar-ristrutturar u analizzat 
il-lat kummerċjali tal-pjan ta’ ristrutturar. Dan ta’ l-aħħar jinvolvi xi riskju iżda xorta ji-
dher li jista’ jinkiseb u għalhekk jista’ jagħti lura l-vijabilità tul medda twila ta’ żmien.

Il-Chemische Werke Piesteritz GmbH (il-Ġermanja)18�

445. Fit-2 ta’  Marzu il-Kummissjoni temmet investigazzjoni ta’ tliet snin f ’miżuri 
ta’ għajnuna mogħtija lill-Chemische Werke Piesteritz (CWP), produttur ta’ l-aċidu fo-
sforiku u tal-fosfati li tinsab fil-Land ta’ Sachsen-Anhalt, il-Ġermanja. Il-Kummissjoni 
kkonkludiet li ammont ta’ EUR 6.7 miljun pprovdut lill-kumpanija fl-1997 u fl-1998 
għar-ristrutturar tagħha kkostitwixxa għajnuna Statali li kienet inkompatibbli mas-suq 
komuni u ordnat il-ġbir lura tiegħu. Il-Kummissjoni sabet li l-pjan ta’ ristrutturar ta’ l-

�8� Il-każ C 25/2005 (ex NN 2�/2005, ex CP �93/2004) Miżuri favur Frucona Kosice (ĠU C 233, tat-
22.9.2005).

�82 Il-każ N 584/2004 L-għajnuna għar-ristrutturar lill-AB Vingriai.
�83 Il-każ C43/200� Chemische Werke Piesteritz GmbH (ĠU L 296, tat-�2.��.2005).
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1996 għas-CWP ma kienx sod. Id-deċiżjoni ttieħdet wara sentenza tal-Qorti tal-
Prim’Istanza ta’ l-2001 li permezz tagħha l-Qorti annullat id-deċiżjoni inizjali tal-Kum-
missjoni ta’ l-1997 li approvat l-għajnuna.

Il-Euromoteurs184 u l-Ernault18� (Franza)

446. Fid-19 ta’ Jannar, il-Kummissjoni fetħet investigazzjoni formali fl-għajnuna 
għar-ristrutturar lill-Euromoteurs, manifattur Franċiż tal-magni, u fis-6 ta’ Settembru 
fetħet investigazzjoni formali fl-għajnuna għar-ristrutturar għall-Ernault, manifattur 
Franċiż tal-għodod tal-magni (tornijiet). Iż-żewġ kumpaniji kienu raw tnaqqis dramma-
tiku fil-bejgħ tagħhom maż-żmien filwaqt li l-Euromoteurs kienet qed tbati wkoll minn 
kapaċità żejda. Il-Kummissjoni qajmet dubji dwar jekk il-pjan ta’ ristrutturar kienx ser 
irodd il-vijabilità lill-kumpaniji, jekk l-għajnuna kinitx limitata għall-minimu neċessarju 
u jekk kienx evitat tgħawwiġ tal-kompetizzjoni mhux xieraq. Fil-każ tal-Euromoteurs, 
il-Kummissjoni qajmet dubju wkoll dwar jekk il-kumpanija kinitx irċeviet għajnuna  
illegali u inkompatibbli skond l-iskema Franċiża “article 44 septies du Code des Im-
pôts”186, li kienet għadha ma tħallsitx lura.

L-Imprimerie Nationale (Franza)187

447. Fl-20 ta’ Lulju, il-Kummissjoni approvat għajnuna għar-ristrutturar ta’ EUR 
197 miljun li ngħata lill-Imprimerie Nationale (IN), kumpanija Statali li topera fl-indus-
trija ta’ l-istampar. Filwaqt li tgawdi minn monopolju legali għal ċerti dokumenti 
fiduċjarji uffiċjali, l-IN kienet ukoll attiva f ’diversi swieq kompetittivi inkluż b’mod 
prinċipali l-istampar kontinwu, l-istampar rotativ u l-istampar tal-folji. Il-kumpanija 
ltaqgħet ma’ diffikultajiet minħabba t-tnaqqis fl-industrija ta’ l-istampar sa mill-2001. Fi 
Frar 2004, il-Kummissjoni awtorizzat l-għajnuna għas-salvataġġ għall-IN bil-kondiz-
zjoni li l-awtoritajiet Franċiżi jippreżentaw pjan ta’ ristrutturar fi żmien sitt xhur.
448. L-għajnuna kienet awtorizzata bi skambju għal miżuri kompensatorji sini-
fikanti biex jiġi limitat kwalunkwe effett negattiv ta’ l-għajnuna fuq il-kompetituri ta’ l-
IN. B’mod partikolari, kien kruċjali li jiġi pprevenut kwalunkwe riskju li l-għajnuna 
setgħet taggrava r-restrizzjonijiet fuq il-kompetizzjoni li jirriżultaw mill-monopolju le-
gali mogħti lill-IN fis-suq tal-fiduċjarji. Għaldaqstant l-awtoritajiet Franċiżi pproponew 
kontropartijiet xierqa inkluż l-istabbiliment ta’ lista eżawrjenti tal-prodotti koperti mill-
monopolju u, sabiex jiġi eskluż kwalunkwe riskju ta’ sussidju inkroċjat, separazzjoni 
legali tal-monopolju mill-attivitajiet kompetittivi tal-kumpanija mill-1 ta’ Lulju 2007. 
Qabel din is-separazzjoni, espert independenti ser jeżamina l-kontijiet u l-arranġamenti 
ta’ l-allokazzjoni ta’ l-ispejjeż ta’ l-IN u jikkonferma li mhu qed isir l-ebda sussidju 
inkroċjat

�84 Il-każ C �/2005 L-għajnuna għar-ristrutturar għall-Euromoteurs (ĠU C �37, ta’ l-4.6.2005).
�85 Il-każ N 250/2005 L-għajnuna għar-ristrutturar favur l-Ernault (ĠU C 324, tal-2�.�2.2005).
�86 Il-każ C 57/2002 L-għanjnuna fiskali għat-teħid ta’ kontroll tal-kumpaniji f ’diffikultà (ĠU L �08, tas-

�6.4.2004). Il-Kummissjoni adottat deċiżjoni negattiva bi ġbir lura fis-�6 ta’ Diċembru 2003.
�87 Il-każ N 370/2004 L-għajnuna għar-ristrutturar għall-Imprimerie Nationale.
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449. Il-pjan ta’ ristrutturar li ppreżentaw l-awtoritajiet Franċiżi għandu jagħti lill-
IN l-opportunità li terġa’ tiffoka fuq il-kummerċ tradizzjonali tagħha, jiġifieri s-sigurtà 
fl-istampar (security printing) (għas-swieq tad-dokumenti fiduċjarji u ta’ l-istampar 
kontinwu). Barra minn hekk, il-pjan ta’ ristrutturar ipprovda wkoll għal irtirar komplet 
minn uħud mill-oqsma kummerċjali sostanzjali bħall-istampar rotativ u tal-folji, il-ka-
talogi ta’ l-ordnijiet u pubblikazzjonijiet tekniċi. Involva wkoll l-organizzazzjoni mill-
ġdid u r-razzjonalizzazzjoni tar-riżorsi li fadal tal-kumpanija. Programm ta’ ħaddiema 
żejda għax-xogħol li hemm ser jippermetti li l-forza tax-xogħol tonqos b’żewġ terzi. Il-
profitabilità għandha tingħata lura fl-2008. Għaldaqstant, il-Kummissjoni qieset li kien 
probabbli li l-pjan ta’ ristrutturar irodd il-vijabilità tal-kumpanija tul medda twila ta’ 
żmien. Hija kkonkludiet li l-għajnuna kienet limitata għall-minimu meħtieġ biex is-sit-
wazzjoni finanzjarja tal-kumpanija terġa’ tiġi għal li kienet u ma għawġitx il-kompetiz-
zjoni b’mod mhux xieraq. Fiha nfisha, l-għajnuna kienet iddikjarata bħala għalkollox 
kompatibbli mal-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna Statali għas-salvataġġ u għar-ristrut-
turar tad-ditti li jinsabu f ’diffikultà ta’ l-1999.

Il-British Energy plc (ir-Renju Unit)188

450. Fit-22 ta’  Settembru 2004, il-Kummissjoni awtorizzat l-għajnuna għar-ristrut-
turar li l-Gvern tar-Renju Unit kien ippreveda għall-British Energy plc (BE) u impona 
tliet kondizzjonijiet għal dik l-awtorizzazzjoni.
451. Fis-7 ta’ Marzu 2003 l-awtoritajiet tar-Renju Unit kienu nnotifikaw pjan ta’ ri-
strutturar favur il-BE. Il-pjan kellu l-għan li jerġa’ jagħti l-vijabilità tul medda twila ta’ 
żmien tal-BE. Il-BE kienet iffaċċjat diffikultajiet finanzjarji sa minn Settembru 2002, l-
aktar minħabba tnaqqis kbir fil-prezzijiet għall-elettriku bl-ingrossa wara l-introduzzjo-
ni ta’ l-arranġamenti kummerċjali l-ġodda għall-elettriku fl-Ingilterra u f ’Wales.
452. Fit-23 ta’ Lulju 2003, il-Kummissjoni nediet stħarriġ approfondit bl-għan li 
tivvaluta jekk il-pjan kienx kompatibbli mar-regoli ta’ l-għajnuna Statali ta’ l-UE. Matul 
dan l-istħarriġ, il-Kummissjoni rċeviet kontribuzzjonijiet mir-Renju Unit u mill-BE, 
iżda wkoll minn aktar minn għoxrin parti terza interessata. Ħafna partijiet terzi enfasiz-
zaw l-importanza ta’ l-eżistenza tal-BE bħala sors ta’ l-elettriku baseload. Iżda għadd ta’ 
kompetituri esprimew it-tħassib tagħhom li l-kumpanija setgħet tuża l-għajnuna għal 
skopijiet oħrajn minflok li tissodisfa ir-responsabbilitajiet storiċi nukleari tagħha, bħal 
li tagħmel investimenti ġodda f ’impjanti ta’ l-enerġija aktar effiċjenti jew tikseb b’mod 
aggressiv ishma tas-suq billi toffri prezzijiet baxxi b’mod mhux normali fis-segmenti 
tas-suq li jrendu l-aktar.
453. Wara li analizzat l-informazzjoni kollha li rċeviet, il-Kummissjoni kkonkludiet 
li l-għajnuna setgħet tkun kompatibbli mar-regoli ta’ l-UE. B’mod partikolari, il-Kum-
missjoni sabet li l-finanzjament tar-responsabbiltajiet nukleari mill-Gvern tar-Renju 
Unit kien kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tal-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna Statali 
għas-salvataġġ u għar-ristrutturar ta’ l-1999. Sabet ukoll li n-negozjar mill-ġdid tal-

�88 Il-każ C 52/2003 L-għajnuna favur il-British Energy plc (ĠU L �42, tas-6.6.2005).
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provvista tal-karburanti tal-BE u l-arranġamenti tal-ġestjoni ta’ l-iskart tal-karburanti 
mal-BNFL kienu saru f ’kondizzjonijiet tas-suq.
454. Sabiex ikun żgurat li t-tħassib li tqajjem mill-kompetituri tal-BE ma jseħħx, 
il-Kummissjoni ddeċidiet li timponi tliet kondizzjonijiet fuq l-awtorizzazzjoni ta’ l-
għajnuna. L-ewwelnett, il-British Energy ser ikollha tissepara legalment il-ġenerazzjoni 
nukleari, il-ġenerazzjoni mhux nukleari u n-negozji kummerċjali tagħha. Is-sussidju 
inkroċjat bejn it-tliet negozji ser ikun ipprojbit. L-għajnuna kollha ser ikollha tiġi diret-
ta lejn il-fergħa tal-ġenerazzjoni nukleari biss. It-tieni, għal sitt snin il-kumpanija ser 
tkun ipprojbita milli żżid il-kapaċità ta’ ġenerazzjoni tagħha. L-elettriku ġġenerat minn 
sorsi rinnovabbli ta’ l-enerġija huwa madankollu eskluż minn din il-projbizzjoni forma-
li ladarba ż-żjieda tas-sehem mis-suq ta’ dan it-tip ta’ enerġija hija ffavorita mill-UE. It-
tielet, għal sitt snin ser tkun ipprojbita milli toffri prezzijiet aktar baxxi mill-prezzijiet 
tas-suq tal-bejgħ bl-ingrossa lill-klijenti kummerċjali diretti tagħha. It-tliet kondizzjo-
nijiet, li prinċipalment isaħħu lil xulxin, jiżguraw li l-BE ma tbiddilx id-direzzjoni ta’ l-
għajnuna li tirċievi mill-Istat għal skopijiet oħrajn għajr għall-finanzjament tar-respon-
sabbiltajiet nukleari tagħha.

Il-grupp Biria (il-Ġermanja)189

455. Fl-20 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni formali rigward żewġ 
garanziji mogħtija favur il-kumpaniji tal-grupp Biria, produttur Ġermaniż tar-roti,  
fl-2003 u l-2004, kif ukoll rigward parteċipazzjoni pubblika f ’kumpanija oħra fil-grupp 
fl-2001. Il-Kummissjoni kellha d-dubji jekk iż-żewġ garanziji ngħatawx skond skema 
approvata għall-għajnuna reġjonali kif allegat il-Ġermanja. Il-Kummissjoni qieset li l-
kumpaniji kienu f ’diffikultà fiż-żmien ta’ l-għotja tal-garanziji u kellha dubji jekk il-kon-
dizzjonijiet għall-għajnuna għar-ristrutturar ġewx sodisfatti. Rigward il-parteċipazzjoni 
pubblika, il-Kummissjoni – meta titqies is-sitwazzjoni finanzjarja diffiċli tal-kumpanija 
– iddubitat li kienet ikkonformat mal-prinċipju ta’ l-investitur privat kif iddikjarat il-
Ġermanja.

Il-Konas (Is-Slovakkja)190

456. Fid-9 ta’  Novembru, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda l-proċedura skond l-
Artikolu 88(2) rigward tħassir mill-awtorità fiskali Slovakka ta’ dejn fiskali tal-Konas  
s.r.o. fi ħdan dak li jissejjaħ arranġament mal-kredituri. Il-każ jixbah każ ieħor, fejn il-
Kummissjoni bdiet investigazzjoni formali, li huwa dak tal-Frucona, is-Slovakkja. Il-
Kummissjoni l-ewwel ikkonkludiet li t-tħassir tat-taxxa kkostitwixxa għajnuna Statali, 
skond il-prinċipju tal-kreditur privat. Diversi fatturi wasslu lill-Kummissjoni biex 
tikkonkludi li l-uffiċċju fiskali ma aġixxiex bħala kreditur privat diliġenti (sigurtajiet 
disponibbli iżda ma ntużawx, in-nuqqas ta’ użu tal-prerogattivi ta’ kreditur separat, as-
senza kontinwa ta’ l-infurzar ta’ l-obbligi fiskali dovuti). Il-Kummissjoni, filwaqt li ap-
plikat il-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna Statali għas-salvataġġ u għar-ristrutturar tad-

�89 Il-każ C 38/2005 Il-grupp Biria.
�90 C 42/2005 (ex NN 66/2005, ex N �95/2005) L-għajnuna għar-ristrutturar favur il-Konas, Ltd.
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ditti li jinsabu f ’diffikultà ta’ l-1999, imbagħad qajmet dubji dwar jekk l-għajnuna kinitx 
kompatibbli bħala għajnuna għar-ristrutturar. B’mod partikolari, il-Kummissjoni kienet 
imħassba dwar jekk il-benefiċjarju ppreżentax pjan ta’ ristrutturar ġenwin. F’dan il-kun-
test, il-Kummissjoni nnotat li, għalkemm uħud mill-kondizzjonijiet għall-awtorizzaz-
zjoni ta’ l-għajnuna għar-ristrutturar jistgħu jkunu inqas stretti f ’każ ta’ SME f ’żona 
megħjuna, l-Istati Membri b’danakollu mhumiex eżentati mill-obbligu li jagħmlu l-
għajnuna għar-ristrutturar kondizzjonali fuq l-implimentazzjoni ta’ pjan ta’ ristrutturar, 
li għandu jkun immonitorjat b’mod xieraq.

Il-pakkett ta’ l-għajnuna favur l-MG Rover (ir-Renju Unit)191

457. Wara l-kolass ta’ l-MG Rover (ara wkoll it-Taqsima 1.1. hawn fuq dwar l-
għajnuna għas-salvataġġ) u l-kriżi fil-katina tal-provvista tagħha, l-awtoritajiet tar-
Renju Unit ipproponew azzjonijiet sabiex il-progamm tal-Fondi Strutturali jerġa’ jiġi 
ffokat fuq prijoritajiet li għandhom relazzjoni diretta mal-ħolqien ta’ l-impjiegi, mas-
salvagwardja ta’ l-impjiegi u ma’ żjieda fil-PGD permezz tar-ristrutturar għal manifattu-
ra ta’ valur miżjud għoli. Il-baġit totali tal-proposti tar-Renju Unit ammonta għal mad-
war GBP 87 miljun (madwar EUR 126 miljun). Fost il-miżuri proposti u li kien hemm 
għal-lest kien hemm l-appoġġ għall-konsulenza biex tingħata għajnuna lill-SMEs fil-
katina tal-provvista tar-Rover; l-appoġġ għall-ħolqien ta’ fond ta’ self tul medda qasira 
ta’ żmien u fond ta’ garanzija għas-self; il-ħolqien ta’ skema ta’ sussidju għall-pagi, li 
għandha tintuża bħala inċentiv għal dawk li jimpjegaw li bħalissa għandhom postijiet 
battala li għadhom ma mtlewx għal ħaddiema tas-sengħa; il-ħolqien ta’ fond għal self 
tal-Fond Soċjali Ewropew għall-iskop li jiġu megħjuna persuni li tilfu l-impjieg tagħhom 
li għandhom aktar minn 50 sena.
458. Minn perspettiva ta’ l-għajnuna Statali, il-miżuri kollha li ssemmew aktar ’il 
fuq tħaddmu skond skemi ta’ għajnuna approvati, regolamenti ta’ eżenzjoni tal-katego-
rija għall-SMEs, taħriġ, impjiegi u r-regola de minimis. Għaldaqstant, ladarba ma kien 
hemm l-ebda ħtieġa għal notifika minn qabel lill-Kummissjoni, l-awtoritajiet tar-Renju 
Unit setgħu ilestu malajr il-pakkett ta’ appoġġ biex jitqabdu mal-kriżi.

Il-Huta Stalowa Wola S.A (il-Polonja)192

459. Fit-23 ta’ Novembru, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni formali fl-għajnuna 
għar-ristrutturar għal Huta Stalowa Wola S.A, kumpanija Pollakka tal-makkinarju tal-
kostruzzjoni. Skond l-awtoritajiet Pollakki, l-għajnuna ngħatat qabel l-adeżjoni u ma 
tistax titqies bħala li għadha tapplika wara l-adeżjoni. Il-Polonja nnotifikat il-każ għal 
raġunijiet ta’ ċertezza legali. Il-valutazzjoni tal-Kummissjoni wasslet għall-konklużjoni 
li mhux il-miżuri kollha ngħataw qabel l-adeżjoni. Uħud mill-miżuri ta’ għajnuna 
(tħassir tad-dejn pubbliku) ingħataw wara l-adeżjoni mingħajr l-approvazzjoni tal-
Kummissjoni.

�9� Il-każ PN 26/2005 L-emenda tal-mappa ta’ l-għajnuna reġjonali– l-MG Rover.
�92 Il-każ C 44/2005 L-għajnuna għar-ristrutturar lil Huta Stalowa Wola S.A.
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Il-Chemobudowa Kraków (il-Polonja)19�

460. Fil-21 ta’  Diċembru, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni formali fl-għajnuna 
għar-ristrutturar għall-Chemobudowa Kraków, kumpanija Pollakka tal-bini. Il-miżuri 
notifikati ta’ l-għajnuna huma self ta’ madwar EUR 2.5 miljun u differiment tal-ħlas ta’ 
dejn pubbliku ta’ madwar EUR 170 000. Barra minn dan, il-Polonja għarrfet lill-Kum-
missjoni dwar 18-il miżura ta’ għajnuna Statali mogħtija fil-perjodu minn Awissu 2001 
sa Awissu 2004. Il-Polonja qed tgħid li parti minnhom hija fuq de minimis u li l-bqija 
jissodisfaw il-prinċipju tal-kreditur privat, jiġifieri ma jikkostitwux għajnuna. Fuq il-
bażi ta’ l-informazzjoni prodvuta, is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom dubji serji 
dwar il-vijabilità futura tal-kumpanija, u l-kontribuzzjoni tagħha għar-ristrutturar.

2. Il-bini tal-bastimenti

L-għajnuna għall-innovazzjoni

461. F’Marzu, il-Kummissjoni approvat skemi għal għajnuna għall-innovazzjoni 
għall-bini tal-bastimenti fil-Ġermanja194, Franza195 u Spanja196, l-ewwel tat-tip tagħhom 
wara d-dħul fis-seħħ f ’Jannar 2004 tal-Qafas il-ġdid dwar l-għajnuna Statali għall-bini 
tal-bastimenti (“il-Qafas tal-bini tal-bastimenti”)197. L-iskemi kollha t’aktar ’il fuq isegwu 
struttura simili fejn għandhom x’jaqsmu l-eliġibilità tal-benefiċjarji u tal-proġetti, l-
ispejjeż eliġibbli u r-rekwiżiti proċedurali (eż, il-proġett innovattiv jiġi vvalutat minn 
espert indipendenti li jkun kompetenti fil-qasam tal-bini tal-bastimenti). Il-kondizzjo-
nijiet dettaljati ta’ l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Qafas tal-bini tal-bastimenti 
dwar l-għajnuna għall-innovazzjoni jirriżultaw minn kooperazzjoni mill-qrib bejn il-
Kummissjoni u l-industrija Ewropea.
462. L-għajnuna għall-innovazzjoni tista’ tingħata lil kumpaniji li huma attivi fil-
bini, fit-tiswija u fil-konverżjoni tal-bastimenti b’appoġġ għall-applikazzjoni industrijali 
tal-prodotti u tal-proċessi li l-implimentazzjoni tagħhom iġġorr riskju ta’ falliment 
teknoloġiku jew industrijali, u li huma teknoloġikament ġodda jew jirrappreżentaw tit-
jib sostanzjali fuq l-aħħar aġġornamenti ta’ l-industrija tal-bini tal-bastimenti fl-UE.
463. L-iskema Ġermaniża tipprovdi baġit ta’ kważi EUR 27 miljun b’kollox għall-
perjodu 2005 sa 2008. L-iskema Franċiża għandha baġit annwali ta’ EUR 25 miljun. It-
tnejn li huma ser jiskadu mhux aktar tard minn sitt snin wara l-approvazzjoni tagħhom 
mill-Kummissjoni. L-iskema Spanjola ser tiskadi fil-31 ta’ Diċembru 2006. Minbarra l-
għajnuna għall-innovazzjoni, din ta’ l-aħħar tippermetti wkoll għajnuna għall-kumpa-

�93 Il-każ N 233/2005 L-għajnuna għar-ristrutturar lil Chemobudowa Kraków.
�94 Il-każ N 452/2004 L-għajnuna għall-innnovazzjoni għall-bini tal-bastimenti (ĠU C 235, tat-

23.9.2005).
�95 Il-każ N 429/2004 L-għajnuna għall-innnovazzjoni għall-bini tal-bastimenti (ĠU C 256, tal-

�5.�0.2005).
�96 Il-każ N 423/2004 L-għajnuna għall-innnovazzjoni għall-bini tal-bastimenti (ĠU C 250, tat- 

8.�0.2005).
�97 ĠU C 3�7, tat-30.�2.2003.
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niji tal-bini tal-bastimenti għall-investiment reġjonali, u għar-riċerka u l-iżvilupp. Għat-
tipi kollha ta’ għajnuna, il-baġit totali ta’ l-iskema jammonta għal madwar EUR 20 miljun 
kull sena.

Mekkaniżmu ta’ difiża temporanja

464. Bħala parti minn reazzjoni għall-prattiki inġusti Koreani fil-bini tal-bastimen-
ti, fl-2002 il-Kunsill adotta bħala miżura eċċezzjonali u temporanja Mekkaniżmu ta’ 
Difiża Temporanja (TDM–Temporary Defense Mechanism)198. Il-mekkaniżmu, li għall-
bidu skada fil-31 ta’ Marzu 2004, kien estiż mill-Kunsill sal-31 ta’ Marzu 2005.
465. Fuq il-bażi tiegħu, f ’Jannar u Frar, il-Kummissjoni approvat l-iskemi ta’ l-
għajnuna nazzjonali fil-Ġermanja199, fil-Finlandja200 u fil-Polonja201. Skond dawn l-iske-
mi, il-kuntratti finali għall-produzzjoni ta’ bastimenti kontejners, it-tankers tal-prodot-
ti, tat-tankers kimiċi u tat-trasportaturi tal-Gass Naturali Likwifikat, li ġew konklużi 
sal-31 ta’ Marzu, kienu eliġibbli għall-appoġġ dirett sa 6 % tal-valur tal-kuntratt qabel 
l-għajnuna, jekk jintwera b’mod konkret li kien hemm kompetizzjoni għal dak il-kun-
tratt minn tarzna fil-Korea t’Isfel li kienet qed toffri prezz aktar baxx. Dawn l-iskemi, kif 
ukoll l-iskemi l-oħra tat-TDM li approvat il-Kummissjoni fl-imgħoddi, skadew fil-31 ta’ 
Marzu.

Il-limitu ta’ tliet snin għall-konsenja

466. Fl-2005, il-Kummissjoni approvat żewġ talbiet għall-estensjoni tal-limitu ta’ 
tliet snin għall-konsenja impost bħala kondizzjoni biex wieħed jirċievi għajnuna operat-
tiva relatata mal-kuntratt għall-bastimenti skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
1540/1998 li jistabbilixxi regoli ġodda dwar l-għajnuna għall-bini tal-bastimenti202. 
F’każ Grieg203, intwera li d-dewmien fil-programm ta’ ħidma tan-Neorion Shipyards  
S.A. kien sostanzjali u difensibbli u kien ikkawżat minn ċirkostanzi eċċezzjonali u mhux 
previsti li kienu esterni għall-kumpanija (l-attakki terroristiċi tal-11 ta’ Settembru 2001 
fl-Istati Uniti u l-gwerer fl-Afganistan u fl-Iraq li rriżultaw fi tnaqqis fil-prenotazzjo-
nijiet tal-kruċieri lussużi tal-passiġġiera). Barra minn hekk, il-Kummissjoni kienet so-
disfatta li l-estensjoni tat-terminu kienet għal żmien raġonevoli. F’każ Portugiż204, l-
estensjoni favur l-Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. kienet approvata fuq il-bażi 
tal-kumplessità teknika tal-bastiment (eż., dewmien minħabba l-ħtieġa li jkunu impli-
mentati standards ġodda għall-proċessar ta’ l-azzar skond ir-rekwiżiti tal-proprjetarju 
tal-bastiment).

�98 Ir-Regolament tal-Kunsill ��77/2002 tas-27 ta’ Ġunju 2002 (ĠU L �72, tat-2.7.2002). Emendat mir-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 502/2004 tal-�� ta’ Marzu 2004 (ĠU L 8�, tad-�9.3.2004).

�99 Il-każ N 23/2005 Miżuri ta’ Difiża Temporanja għall-bini tal-bastimenti (ĠU C �3�, tat-28.5.2005).
200 Il-każ N 39/2005 Mekkaniżmu ta’ Difiża Temporanja għall-bini tal-bastimenti (ĠU C �3�, tat-

28.5.2005).
20� Il-każ N 8�/2005 Miżuri ta’ Difiża Temporanja għall-bini tal-bastimenti (ĠU C �62, tat-2.7.2005).
202 ĠU L 202, tat-�8.7.�998.
203 Il-każ N 596/2003 It-tarznari Neorion (ĠU C 230, ta’ l-20.9.2005).
204 Il-każ C 33/2004 (ex N 63/2004) L-estensjoni tal-limitu ta’ tliet snin għall-konsenja għal żewġ bastimenti.
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L-għajnuna għall-iżvilupp

467. B’applikazzjoni tal-Qafas tal-bini tal-bastimenti, fit-2 ta’ Frar, il-Kummissjoni 
awtorizzat l-għajnuna għall-iżvilupp li l-Olanda tat lill-BV Scheepswerf Damen Gorin-
chem għall-kostruzzjoni ta’, min-naħa l-waħda, żewġ laneċ ta’ l-irmonk għall-Gana205 u, 
min-naħa l-oħra, tliet bastimenti ta’ “Tiftix u Salvataġġ” għall-Vjetnam206. Barra minn 
hekk, fis-16 ta’ Marzu u fid-9 ta’ Novembru kienu awtorizzati żewġ proġetti ta’ żvilupp 
għal Spanja: il-kostruzzjoni fl-Astilleros de Huelva, S.A. ta’ lanċa ta’ l-irmonk għall-Ban-
gladexx207 u l-bini fl-Astilleros Zamacona S.A. ta’ dgħajsa ta’ l-irmunkar fil-Mawri-
tanja208.
468. Fost kondizzjonijiet oħrajn, l-għajnuna mogħtija bħala għajnuna għall-iżvilupp 
lil pajjiż li qed jiżviluppa irid ikollha kontenut ċar ta’ żvilupp sabiex tkun kompatibbli 
mas-suq intern. Fil-każijiet kollha li ssemmew aktar ’il fuq, il-Kummissjoni kienet sodis- 
fatta bil-fatt li l-bastimenti provduti kienu mgħammra bit-teknoloġija l-aktar aġġornata 
li tagħmilhom xierqa għall-operazzjonijiet bħall-irmiġġ tal-bastimenti ta’ tunnellaġġ 
kbir, għajnuna lill-bastimenti li jinsabu f ’diffikultà, it-tifi tan-nar, jew il-prevenzjoni tad-
diżastri naturali.

L-iskemi tal-garanziji għall-finanzjament tal-bastimenti

469. Il-Kummissjoni kkonfermat il-prattika tagħha dwar it-trattament ta’ l-iskemi 
tal-garanziji għall-finanzjament tal-bastimenti. F’April ipprojbiet skema Taljana209 u 
f ’Lulju ippermettiet skema fl-Olanda210 bħala libera mill-għajnuna. Il-projbizzjoni ta’ l-
iskema ta’ l-għajnuna Taljana tenniet l-applikazzjoni stretta tal-Kummissjoni tar-regoli 
tal-kompetizzjoni fl-industrija tal-bini tal-bastimenti. It-tħaddim ta’ din l-iskema tal-
garanziji kien ser ikollha effett negattiv sinifikanti fuq it-tarznari Ewropej li jikkompetu, 
għaliex ma imponietx premjum adegwat u ma involviet l-ebda differenzazzjoni xierqa 
tar-riskji.
470. Iż-żewġ deċiżjonijiet kienu bbażati fuq l-approvazzjoni tal-Kummissjoni ta’ l-
2003 ta’ skema Ġermaniża tal-garanziji għall-finanzjament tal-bastimenti211. Din ta’ l-
aħħar tapplika b’mod xieraq l-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 
87 u 88 KE għall-għajnuna Statali fil-forma ta’ garanziji212, għaliex titlob primjums 
adegwati u tiddifferenzja l-livell tal-primjum skond ir-riskju.

205 Il-każ N 450/2004 L-għajnuna għall-Iżvilupp lil Ghana-Tugboats (ĠU C �00, tas-26.4.2005).
206 Il-każ N �85/2005 L-għajnuna lill-bini tal-bastimenti fil-Vjetnam.
207 Il-każ N 5�7/2004 Il-Bini tal-Bastimenti – Tugboat Bangladesh (ĠU C �62, tat-2.7.2005).
208 Il-każ N 436/2005 L-għajnuna lill-Mawritanja – id-Deċiżjoni dwar il-Bini tal-Bastimenti.
209 Il-każ C 28/03 (ex N 37�/200�) L-iskema ta’ garanzija għall-bini tal-bastimenti
2�0 Il-każ N 253/2005 L-iskema ta’ garanzija għall-bini tal-bastimenti (ĠU C 228, tas-�7.9.2005).
2�� Il-każ N 5�2/2003 L-iskemi ta’ garanzija għall-finanzjament tal-bastimenti Ġermaniżi (ĠU C 62, tal-

��.3.2004).
2�2 ĠU C 7�, tal-��.3.2000.
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It-tarznari Pollakki

471. Fl-1 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda l-proċedura skond l-Artikolu 
88(2) fejn għandha x’taqsam l-għajnuna għar-ristrutturar għat-tarznari Pollakki ewle-
nin f ’Gdynia, f ’Gdansk213 u fi Szczecin214. It-tliet tarznari bdew ir-ristrutturar tagħhom 
fl-2002 u bbenefikaw minn appoġġ minn diversi awtoritajiet Pollakki kemm fuq il-livell 
ċentrali kif ukoll fuq dak lokali. Minħabba li l-proċess ta’ ristrutturar ġie implimentat 
b’mod parzjali qabel l-adeżjoni tal-Polonja ma’ l-UE fl-1 ta’ Mejju 2004, il-Kummissjoni 
l-ewwel kellha tiddetermina l-ġuriżdizzjoni tagħha rigward dawn il-każijiet. Il-Kum-
missjoni m’għandha l-ebda kompetenza skond it-Trattat KE jew skond it-Trattat dwar 
l-Adeżjoni biex tinvestiga jew tordna l-ġbir lura ta’ kwalunkwe għajnuna mogħtija qabel 
l-adeżjoni u li ma tapplikax wara l-adeżjoni (dik li tissejjaħ “għajnuna mgħoddija”).
472. Il-miżuri li fir-rigward tagħhom il-Kummissjoni mhijiex kompetenti li taġixxi 
jikkostitwixxu għajnuna mgħoddija, li ma tistax tinġabar lura mill-benefiċjarju permezz 
ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni. Madanakollu xorta ser titqies fil-valutazzjoni tal-kompa-
tibilità finali, b’mod partikolari fil-kuntest tal-kriterju li l-għajnuna hija limitata għall-
minimu meħtieġ biex tingħata lura l-vijabilità tal-kumpanija. Il-miżuri l-oħra jikkostit-
wixxu għajnuna ġdida.
473. Il-Kummissjoni qajmet xi dubji dwar il-kompatibilità ta’ din l-għajnuna mal-
Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna Statali għas-salvataġġ u għar-ristrutturar tad-ditti li 
jinsabu f ’diffikultà ta’ l-1999, li japplikaw għal dawn il-każijiet. F’termini konkreti, il-
Kummissjoni ddubitat jekk ir-ristrutturar li sar setax jagħti lura l-vijabilità tat-tarznari 
tul medda twila ta’ żmien, għaliex ikkonsista prinċipalment f ’ristrutturar tad-dejn u 
f ’appoġġ għal-likwidità. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ddubitat jekk sarx tnaqqis 
xieraq fil-kapaċità biex ipatti għat-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u jekk il-kontribuzzjoni 
tal-benefiċjarji stess jew tas-sorsi privati esterni għall-attivitajiet ta’ ristrutturar kinitx 
biżżejjed biex tkun indikata l-kunfidenza tas-suq fir-ristrutturar li għaddej.

3. l-azzar

474. Il-Kummissjoni ħadet diversi deċiżjonijiet dwar ir-ristrutturar ta’ l-industrija 
ta’ l-azzar fl-Istati Membri l-ġodda. Filwaqt li l-għajnuna għar-ristrutturar għas-settur 
ta’ l-azzar hija ġeneralment ipprojbita skond ir-regoli UE, żewġ Protokolli għat-Trattat 
dwar l-Adeżjoni (dwar ir-ristrutturar ta’ l-industrija ta’ l-azzar Ċeka (Nru 2) u Pollakka 
(Nru 8) jagħtu deroga minn din ir-regola. Il-Protokolli jippermettu li tingħata għajnuna 
Statali għar-ristrutturar fuq il-bażi ta’ pjan nazzjonali tar-ristrutturar, li għandu jagħti 
lura l-vijabilità tal-produtturi ta’ l-azzar sa l-2006. L-implimentazzjoni tal-pjan tiġi 
mmonitorjata mill-Kummissjoni215.

2�3 Il-każijiet konġunti C �7/2005 (ex N �94/2005, ex PL 34/2004) u C �8/2005 (ex N 438/2004) L-
għajnuna għar-ristrutturar lil Stocznia Gdynia (ĠU C 220, tat-8.9.2005).

2�4 Il-każ C �9/2005 (ex N 203/2005, ex PL 3�/2004) L-għajnuna għar-ristrutturar lil Stocznia Szczecinska 
(ĠU C 222, tad-9.9.2005).

2�5 Jiġi pprovdut aktar dettall f ’COM(2005) 359 finali tat-3.8.2005. It-tieni rapport ta’ monitoraġġ dwar 
ir-ristrutturar ta’ l-azzar fir-Repubblika Ċeka u fil-Polonja. Ara wkoll: http://ec.europa.eu/enterprise/
steel/index_en.htm
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Il-Huta Czestochowa (il-Polonja)

475. Fid-deċiżjoni tagħha tal-5 ta’ Lulju216, il-Kummissjoni ddeċidiet li r-ristrut-
turar tal-Huta Czestochowa, it-tieni l-akbar produttriċi ta’ l-azzar fil-Polonja, ma 
involviex għajnuna Statali, biex b’hekk setgħet tinbiegħ il-kumpanija. Il-bejgħ huwa 
parti mir-ristrutturar u jservi biex jitħallsu l-kredituri tal-kumpanija. Il-Kummis-
sjoni bdiet investigazzjoni minħabba li r-ristrutturar tal-kumpanija ħtieġ tħassir 
sinifikanti ta’ dejn, inter alia minn kredituri pubbliċi, għalkemm il-kumpanija ma 
kinitx eliġibbli għall-għajnuna Statali skond il-protokoll dwar l-azzar li ssemma ak-
tar ’il fuq. Fuq il-bażi ta’ valutazzjoni dettaljata tal-pretensjonijiet u tar-rinunzji kol-
lha l-Kummissjoni kkonkludiet li t-tħassir tal-pretensjonijiet pubbliċi kien skond 
l-imġiba normali tas-suq u għalhekk ma nvolviex l-għajnuna Statali. Madankollu, 
iddeċidiet ukoll li madwar EUR 4 miljun ta’ għajnuna għar-ristrutturar li ngħataw 
qabel lill-kumpanija kienu illegali u jridu jinġabru lura.
476. F’dan il-każ, il-Kummissjoni irfinat aktar il-prattika tagħha dwar l-ap-
plikazzjoni tat-test tal-kreditur privat. Il-kumpanija kienet ippjanat ristrutturar 
komprensiv fl-2003 inkluż tħassir parzjali ta’ pretensjonijiet ta’ dejn pubbliku u 
kummerċjali. Madankollu, skond il-ġurisprudenza stabbilita, fejn debitur li għandu 
diffikultajiet finanzjarji qed jipproponi li jirristruttura d-dejn sabiex jevita l-
likwidazzjoni, kull kreditur pubbliku jrid għall-inqas jibbilanċja b’attenzjoni l-
vantaġġ inerenti fil-kisba tas-somma offruta skond il-pjan ta’ ristrutturar u s-som-
ma li tista’ tinġabar lura wara l-likwidazzjoni possibbli tad-ditta217. Jekk 
il-likwidazzjoni ġġib dħul akbar mir-ristrutturar, ir-rinunzja tal-pretensjonijiet 
pubbliċi ser tkun għajnuna Statali. Id-deċiżjoni stabbiliet li evalwazzjoni bħal din 
tista’ tqis xenarju realistiku ta’ falliment filwaqt li jitqies li l-proċeduri ta’ falliment 
jieħdu aktar fit-tul u jqumu aktar mir-ristrutturar. Fuq din il-bażi u wara valutaz-
zjoni dettaljata tal-pretensjonijiet u tar-rinunzji kollha, il-Kummissjoni kkonklu-
diet li t-tħassir tal-pretensjonijiet pubbliċi kien skond l-imġiba normali tas-suq u 
għalhekk ma involva l-ebda għajnuna Statali.

Żewġ deċiżjonijiet dwar l-emendi għall-pjanijiet nazzjonali tar-ristrutturar

477. Il-Kummissjoni ħadet żewġ deċiżjonijiet fejn aċċettat modifika tar-ristrut-
turar li għaddej ta’ l-azzar fl-Istati Membri l-ġodda, il-Polonja u r-Repubblika Ċeka. 
L-ewwel waħda kienet tikkonċerna l-produttur ta’ l-azzar Ċek Válcovny Plechu 
Frýdek-Místek218 u t-tieni waħda lil Mittal Steel Poland219, l-akbar produttur ta’ l-
azzar fil-Polonja.

2�6 Il-każ C 20/2004 Huta Czestochowa.
2�7 Il-każ T-�52/99 Hamsa, [2002] ECR II-3049, il-paragrafu �68.
2�8 Il-każ N 600/2004 Approvazzjoni tat-tnaqqis tal-kapaċità għall-VPFM (ĠU C �76, tas-�6.7.2005).
2�9 Il-każ N �86/2005 Mittal Steel Poland – Il-bidla ta’ l-IBP.
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4. Ix-xandir pubbliku, il-broadband, l-industrija tal-films

Il-broadband

478. Billi bniet fuq l-ewwel deċiżjonijiet dwar l-appoġġ pubbliku għall-broadband, 
li ġew adottati fl-2004, il-Kummissjoni approvat serje ta’ proġetti li jinvolvu finanzja-
ment Statali għall-infrastruttura u għas-servizzi tal-broadband. Il-proġetti fir-Renju 
Unit220, fi Spanja221 u fl-Awstrija222 għandhom l-għan li jipprovdu s-servizzi tal-broad-
band f ’żoni rurali u mwarrba fejn dawn ma kinux disponibbli. L-appoġġ statali ser jgħin 
biex tingħalaq id-diviżjoni diġitali bejn żoni li għandhom aċċess għal konnessjonijiet 
mgħaġġla ma’ l-Internet u dawk li m’għandhomx. Għaldaqstant, huwa skond il-politiki 
ta’ l-UE223. F’dawn il-każijiet, il-Kummissjoni qieset li filwaqt li kienet preżenti l-għajnuna 
Statali, l-awtoritajiet ipprovaw il-ħtieġa ta’ l-intervent, li kien implimentat b’mod pro-
porzjonat, inklużi għadd kbir ta’ salvagwardji. Għalhekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li 
l-għajnuna Statali ma għawġitx il-kompetizzjoni sa punt kuntrarju għall-interess komu-
ni u għalhekk kienet kompatibbli skond l-Artikolu 87(3)(c). Ta’ min jinnota li l-użu ta’ 
proċeduri għal sejħiet ta’ offerti miftuħa u mhux diskriminatorji kellu rwol importanti 
biex ikun eskluż il-kumpens żejjed u biex jintlaħaq riżultat proporzjonat f ’dawn il-
każijiet.
479. F’każ Franċiż li jikkonċerna l-finanzjament ta’ infrastruttura miftuħa tal-broad- 
band f ’Limousin224, l-awtoritajiet reġjonali appoġġaw l-istabbiliment ta’ infrastruttura 
miftuħa u ta’ servizz bl-ingrossa f ’żona ġeografika fejn il-kopertura u l-offerti ta’ serviz-
zi tqies li ma kinux sodisfaċenti. Il-Kummissjoni aċċettat li l-miżura tissodisfa d-defi-
nizzjoni ta’ servizz ta’ interess ekonomiku ġenerali u ladarba ġew sodisfatti l-kriterji li 
kienu stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja fis-sentenza Altmark225 tagħha, il-finanzjament 
Statali involut ma kkostitwiex għajnuna Statali. L-UPC France appellat minn din id-
deċiżjoni quddiem il-Qorti tal-Prim’Istanza226.
480. Fl-20 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni formali biex tivvaluta 
jekk il-finanzjament pubbliku għal fibre access network fil-belt Olandiża ta’ Appingedam 
kienx jikkonforma mar-regoli ta’ l-għajnuna Statali ta’ l-UE 227. Din kienet l-ewwel darba 
li l-Kummissjoni bdiet stħarriġ formali dwar l-appoġġ pubbliku għall-iżvilupp tal-broad-
band wara dubji rigward il-kompatibilità tal-miżura. Huwa probabbli li r-riżultat tal-
każ jaffettwa proġetti simili ma’ l-Ewropa kollha.

220 Il-każ N 57/2005 Appoġġ għall-broadband għal Wales. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-�.6.2005; 
il-każ N 267/2005 Il-Proġett dwar l-Aċċess Rurali għall-Broadband. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-
5.�0.2005.

22� Il-każ N 583/2004 Banda ancha en zonas rurales y aisladas. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-
6.4.2005.

222 Il-każ N 263/2005 Breitband Kärnten. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20.�0.2005.
223 Bħall-pjan ta’ Azzjoni eEurope 2005 u l-inizjattiva i20�0.
224 Il-każ N 382/2004, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3.5.2005.
225 Il-każ C-280/00 Altmark Trans [2003] ECR I-7747.
226 Il-każ T-367/05 UPC vs Il-Kummissjoni.
227 Il-każ C 35/2005 L-iżvilupp tal-broadband Appingedam. Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-

20.�0.2005.
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It-Televixin diġitali terrestri (DVB-T) (l-Awstrija u l-Ġermanja)

481. It-tranżizzjoni mix-xandir analogu għal dak diġitali (‘il-bidla diġitali’) għandha 
vantaġġi kbar f ’termini ta’ użu tul spettru (spectrum usage) aktar effiċjenti u possibbil-
tajiet akbar ta’ trażmissjoni. Dawn ser iwasslu għal servizzi ġodda u ta’ kwalità aħjar u 
għal għażla usa’ għall-konsumatur u b’hekk ser jikkontribwixxu għall-għanijiet ta’ 
Liżbona. Għadd ta’ Stati Membri bdew programmi ta’ appoġġ għat-twettiq tax-xandir 
diġitali.
482. Fis-16 ta’ Marzu, il-Kummissjoni ħarġet l-ewwel deċiżjoni tagħha dwar l-
appoġġ Statali għax-xandir diġitali, dwar id-Digitalisierungsfonds228 Awstrijak. Il-Kum-
missjoni ddeċidiet li ma tqajjimx oġġezzjonijiet wara li l-miżura kienet sostanzjalment 
modifikata mill-awtoritajiet Awstrijaċi matul il-proċess tan-notifika. Il-modifiki żguraw 
illi l-miżura kienet ser tikkonforma mal-prinċipju tan-netwralità teknoloġika, jiġifieri 
ma kellhiex tiffavorixxi b’mod mhux meħtieġ u mhux iġġustifikat it-trażmissjoni diġitali 
terrestri (DVB-T) fuq pjattaformi tat-TV li jikkompetu. Il-miżura kienet tikkonsisti 
f ’diversi sotto-miżuri: appoġġ finanzjarju għall-proġetti pilota u attivitajiet tar-riċerka 
rigward it-trażmissjoni tat-TV diġitali, inċentivi finanzjarji biex il-konsumaturi jixtru 
r-riċevituri diġitali, għotjiet lill-kumpaniji biex jiżviluppaw servizzi diġitali innovattivi 
u sussidji lix-xandara biex jiġu kkumpensati għall-ispejjeż addizzjonali tat-trażmissjoni 
meta jxandru t-TV analogu u diġitali b’mod parallel (“fażi simulcast”).
483. Fid-9 ta’ Novembru, il-Kummissjoni ħarġet deċiżjoni finali negattiva dwar 
sussidji favur id-DVB-T fil-Land Ġermaniża ta’ Berlin-Brandenburg229. Iddeċidiet li s-
sussidji li jiswew madwar EUR 4 miljun li ngħataw lil xandara kummerċjali għall-użu 
tan-netwerk tad-DVB-T kienu inkompatibbli mas-Suq Komuni u ordnat il-ġbir lura ta’ 
parti mill-għajnuna li diġà kienet tħallset lix-xandara (madwar nofs it-total).
484. Mingħajr ma nnotifikat lill-Kummissjoni, l-awtorità tal-medja ta’ Berlin-Bran-
denburg (Mabb) tat is-sussidju lix-xandara kummerċjali, pereżempju l-RTL u l-ProSie-
benSat.1, biex jissodisfaw parti mill-ispejjeż tat-trażmissjoni tagħhom permezz tan-
netwerk tad-DVB-T li ġiet imnedija f ’Novembru 2002. Min-naħa tagħhom, ix-xandara 
impenjaw irwieħhom li jużaw in-newterk tad-DVB-T liċenzjat lill-kumpanija T-Sy-
stems għal mill-inqas ħames snin. Wara l-ilmenti ta’ l-operaturi tal-kejbil, il-Kummis-
sjoni kienet bdiet stħarriġ formali f ’Lulju 2004. B’riżultat ta’ l-istħarriġ, il-Kummissjoni 
kkonkludiet li s-sussidju tal-Mabb kiser ir-regoli ta’ l-għajnuna Statali tat-Trattat KE. 
L-għajnuna ma kinitx ibbażata fuq l-ebda spiża tal-bidla speċifika u ġiet deċiża wara li 
kien ġiet miftiehma l-bidla. Ingħataw ammonti differenti ta’ finanzjament mingħajr 
ġustifikazzjoni oġġettiva lix-xandara, li diġà bbenefikaw milli jirċievu liċenzji diġitali 
b’xejn li ppermettew kapaċità akbar għat-trażmissjoni bi spiża aktar baxxa għal kull 
stazzjon. Is-sussidji wkoll iffavorixxew b’mod indirett lin-netwerk tad-DVB-T fuq pjat-
taformi tat-TV li jikkompetu, bħall-kejbil u s-satellita, fejn injoraw il-prinċipju tan-
newtralità teknoloġika.

228 Il-każ N 622/2003 Digitalisierungsfonds, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-�6.3.2005.
229 Il-każ C 25/2004 It-TV diġitali terrestri (DVB-T) f ’Berlin-Brandenburg, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-

9.��.2005.
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485. Fid-deċiżjoni, il-Kummissjoni rrikonoxxiet li l-bidla diġitali tista’ tiddewwem 
jekk titħalla għalkollox għall-forzi tas-suq u li l-intervent pubbliku jista’ jkun ta’ 
benefiċċju. Huma l-Istati Membri li jridu jġibu prova li l-għajnuna hija l-istrument l-
aktar xieraq, li hija limitata għall-minimu meħtieġ u li ma tgħawwiġx il-kompetizzjoni 
b’mod li mhux xieraq. Fil-każ ta’ Berlin-Brandenburg l-ebda waħda minn dawn il-kon-
dizzjonijiet ma ġiet sodisfatta. Il-Kummissjoni rrikonoxxiet l-eżistenza ta’ ċerti falli-
menti tas-suq, iżda sabet li l-għajnuna la kienet l-istrument l-aktar xieraq u lanqas ma 
kienet meħtieġa biex jiġu solvuti dawn il-problemi. Il-Ġermanja, il-FAB Fernsehen aus 
Berlin u l-Medienanstalt Berlin-Brandenburg ippreżentaw appelli kontra din id-
deċiżjoni.

Id-decoders diġitali (l-Italja)

486. Fil-21 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni formali tas-sussidji 
għad-decoders diġitali li ngħataw mill-Italja fl-2004 u fl-2005. Il-miżuri jipprovdu aktar 
minn EUR 200 miljun f ’għotjiet pubbliċi lix-xerrejja ta’ decoders li jirċievu programmi 
f ’teknoloġija diġitali terrestri.
487. Filwaqt li l-Kummissjoni tħeġġeġ it-tranżizzjoni lejn it-TV diġitali u tagħti im-
portanza lill-interoperabilità, l-appoġġ Statali irid jevita tgħawwiġ mhux meħtieġ tal-
kompetizzjoni bejn il-pjattaformi terrestri, tal-kejbil u tas-satellita. F’dan il-każ, is-sus-
sidji ma kinux teknoloġikament newtrali ladarba ma kinux disponibbli għad-decoders li 
jużaw ix-xandir bis-satellita. Għalhekk, il-kompetizzjoni setgħet ġiet mgħawġa, b’mod 
partikolari fis-suq tat-TV bil-ħlas fejn id-dħul ta’ l-operaturi terrestri kien ġie ffaċilitat.
488. Minbarra l-kwistjonijiet tal-bidla diġitali u tan-newtralità teknoloġika, id-
deċiżjoni tiddiskuti wkoll l-aspetti ta’ l-applikabilità tad-deroga skond l-Artikolu 
87(2)(a) għall-miżuri li m’għandhomx karattru soċjali u tal-kwalifika bħala għajnuna 
Statali tal-vantaġġi li ngħataw b’mod indirett lill-intrapriżi.

L-iskemi tal-ħlas tal-liċenzji

489. Ix-xandara pubbliċi fi Franza, fl-Italja u fi Spanja jingħataw l-irċevuti tal-
ħlasijiet tal-liċenzji sabiex jiffinanzjaw il-missjonijiet ta’ servizz pubbliku tagħhom. 
Dawn il-mekkaniżmi ta’ ħlas tal-liċenzji jikkostitwixxu għajnuna eżistenti għaliex kienu 
stabbiliti qabel ma daħal fis-seħħ it-Trattat KEE fil-pajjiżi kkonċernati u l-karatteristiċi 
essenzjali tagħhom baqgħu ma nbidlux minn dak iż-żmien.
490. Matul proċedura ta’ għajnuna eżistenti li għandha l-għan li tiżgura l-kompati-
bilità kontinwa ta’ l-iskemi tal-ħlas tal-liċenzji fis-seħħ f ’dawn il-pajjiżi, il-Kummissjoni 
formalment irrakkomandat miżuri xierqa230 li ġew aċċettati mit-tliet pajjiżi. Dawn ir-
rakkomandazzjonijiet kellhom l-għan li jiżguraw li jkun hemm konformità mal-prinċipji 
li ġejjin: ix-xandara pubbliċi u privati jridu jikkompetu fuq termini indaqs fi swieq 

230 Il-każ E �0/2005 (Franza) Il-ħlas tal-liċenzja, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20.4.2005. Il-każ E 
9/2005 (Italja) Il-kapital u miżuri oħrajn – RAI, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20.4.2005. Il-każ E 
8/2005 (Spanja) Ix-xandar pubbliku nazzjonali Spanjol RTVE, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-
20.4.2005.
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kummerċjali bħar-reklamar tat-TV, il-finanzjament tax-xandara pubbliċi m’għandux 
jeċċedi l-minimu strett meħtieġ sabiex tiġi żgurata l-eżekuzzjoni t-tajba tal-missjoni ta’ 
servizz pubbliku, m’għandhomx jibbenefikaw b’mod mhux xieraq mill-attivitajiet 
kummerċjali (sussidji inkroċjati) u għandhom ikunu trasparenti. Barra minn dan, fil-
każ Spanjol, l-awtoritajiet nazzjonali impenjaw irwieħhom li għall-futur ineħħu il-ga-
ranzija mingħajr limitu ta’ l-Istat li hija ta’ benefiċċju għax-xandar tas-servizz pubbliku. 
Minħabba l-impenji tat-tliet Stati Membri, il-Kummissjoni għalqet it-tliet każijiet.

Talba għall-informazzjoni dwar l-għajnuna eżistenti

491. Fit-3 ta’ Marzu, il-Kummissjoni talbet kjarifiki231 mill-Ġermanja, mill-Irlanda 
u mill-Olanda dwar ir-rwol u l-finanzjament tax-xandara ta’ servizz pubbliku, Wara li 
eżaminat l-allegazzjonijiet minn diversi partijiet li lmentaw, il-fehma preliminari tal-
Kummissjoni kienet li s-sistema korrenti tal-finanzjament f ’dawn l-Istati Membri 
m’għadhiex skond ir-regoli ta’ l-UE li jeħtieġu li l-Istati Membri ma jagħtux sussidji li 
jistgħu jgħawġu l-kompetizzjoni (l-Artikolu 88 KE).
492. Dawn l-investigazzjonijiet jirriflettu l-metodu ġenerali tal-Kummissjoni biex 
tkun żgurata t-trasparenza meħtieġa ħalli tiġi vvalutata l-proporzjonalità tal-finanzja-
ment Statali u jiġu pprevenuti s-sussidji inkroċjati għall-attivitajiet li mhumiex relatati 
mal-funzjonijiet ta’ servizz pubbliku kif ġie stabbilit fil-Komunikazzjoni tagħha ta’ l-
2001 dwar l-applikazzjoni ta’ regoli għall-għajnuna ta’ l-istat lis-servizzi ta’ xandir pub-
bliku232. L-investigazzjonijiet ma jitfgħux dubji fuq il-prerogattiva ta’ l-Istati Membri li 
jorganizzaw u jiffinanzjaw ix-xandir ta’ servizz pubbliku, kif ġie riknoxxut fil-Protokoll 
tat-Trattat ta’ Amsterdam dwar ix-xandir ta’ servizz pubbliku.
493. Skond il-metodu li ntuża fl-investigazzjonijiet imgħoddija ta’ skemi ta’ finan-
zjament simili fi Franza, fl-Italja, fi Spanja u fil-Portugall, il-Kummissjoni talbet mill-
Ġermanja, mill-Irlanda u mill-Olanda li jimplimentaw l-istess prinċipji: id-definizzjoni 
ċara tal-mandat tas-servizz pubbliku, is-separazzjoni tal-kontijiet li jiddistingwu bejn 
is-servizz pubbliku u attivitajiet oħrajn u mekkaniżmi adegwati li jipprevjenu l-kum-
pens żejjed ta’ l-attivitajiet ta’ servizz pubbliku. L-Istati Membri għandhom ukoll bżonn 
li jiżguraw li l-attivitajiet kummerċjali mix-xandara pubbliċi huma skond il-prinċipji 
tas-suq. Fl-aħħarnett, għandu jkun hemm awtorità (nazzjonali) indipendenti li tikkon-
trolla l-konformità ma’ dawn ir-regoli.
494. L-ilmenti fil-Ġermanja u fl-Olanda qajmu wkoll kwistjonijiet ġodda, bħall-fi-
nanzjament ta’ l-attivitajiet onlajn tax-xandara pubbliċi. Il-Kummissjoni ma tiddubitax 
li x-xandara pubbliċi joffru s-servizzi onlajn bħala parti mill-missjoni ta’ servizz pub-
bliku tagħhom. Iżda l-ambitu ta’ attivitajiet onlajn bħal dawn u jekk humiex iffinanzjati 
mill-fondi pubbliċi m’għandux jiġi ddeterminat mix-xandara pubbliċi stess iżda mill-

23� Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/�999 tat-22 ta’ Marzu �999 li jistabbilixxi regoli dettaljati 
għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (ĠU L 83, tas-27.3.�999, p.�).

232 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli għall-għajnuna ta’ l-Istat lis-ser-
vizzi ta’ xandir pubbliku (ĠU C 320, tal-�5.��.200�).
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Istati Membri kkonċernati, sabiex jiġi żgurat li jiġu inklużi biss dawk is-servizzi li jservu 
l-istess ħtiġiet demokratiċi, soċjali u kulturali tas-soċjetà bħax-xandir tradizzjonali.
495. It-tliet Stati Membri ressqu l-ewwel kummenti tagħhom dwar dawn il-fehmiet 
preliminari. Il-Kummissjoni bdiet tiddiskuti ma’ l-Istati Membri kkonċernati liema bi-
dliet huma meħtieġa fis-sistemi tax-xandir nazzjonali biex ikun iċċarat ir-rwol u l-finan-
zjament tax-xandara pubbliċi. Jekk l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, il-Kum-
missjoni ser tagħlaq il-każijiet b’mod formali.

Il-finanzjament ta’ stazzjon ġdid Franċiż ta’ l-aħbarijiet internazzjonali 2��

496. Fis-7 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni approvat, fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 86(2), il-fi-
nanzjament ta’ l-istazzjon ġdid ta’ l-aħbarijiet internazzjonali li bdew l-awtoritajiet 
Franċiżi. L-awtoritajiet Franċiżi pprovaw juru, permezz ta’ studju dettaljat, li l-proġett 
għandu jikkwalifika skond il-kriterji li ġew stabbiliti fis-sentenza Altmark ta’ l-ECJ u, 
għalhekk, li l-proġett ma involva l-ebda għajnuna Statali. Il-Kummissjoni kkonkludiet li 
r-riżultati ta’ l-istudju ma kinux konvinċenti biżżejjed. B’mod partikolari, il-Kummis-
sjoni qieset li ma kien hemm l-ebda livell ta’ referenza xieraq biex jiġu vvalutati l-ispejjeż 
previsti ta’ l-istazzjonijiet il-ġodda. Għalhekk ma kienx possibbli li jiġi konkluż li l-
previżjoni tal-baġit irreflettiet l-ispejjeż ta’ kumpanija ġestita sew u mgħammra b’mod 
adegwat.
497. Il-Kummissjoni għalhekk ikkonkludiet li l-finanzjament tal-proġett involva l-
għajnuna Statali. Madankollu, il-Kummissjoni qalet li l-proġett kien joffri garanziji 
adegwati li ser ikun hemm konformità mal-prinċipji ta’ l-Artikolu 86(2). F’dan ir-rig-
ward, il-Kummissjoni kellha tqis l-ispeċifiċitajiet tal-proġett, jiġifieri li l-kumpaniji pa-
rent ta’ l-istazzjon il-ġdid għandhom ikunu x-xandar pubbliku Franċiż, France Télé- 
vision, u x-xandar kummerċjali ewlieni Franċiż, TF1. B’mod partikolari, il-proġett 
inkluda regoli dettaljati fil-każ li l-istazzjon jagħmel profit, bl-għan li jiġi evitat li l-kum-
paniji parent jieħdu sehem b’mod mhux xieraq minn dan il-profitt. Il-Kummissjoni kie-
net ukoll sodisfatta bis-salvagwardji tal-proġett kontra r-riskju li l-istazzjon ma jġibx 
ruħu skond il-kondizzjonijiet normali tas-suq fil-qasam kummerċjali (eż., ir-reklamar) 
u lejn l-azzjonisti tiegħu.

5. Il-banek

Il-Hessicher Investitionsfonds (il-Ġermanja)2�4

498. Fis-6 ta’  Settembru, il-Kummissjoni awtorizzat it-trasferiment tal-Fond ta’ In-
vestiment ta’ Hessen (HIF – Hessian Investment Funds), fond speċjali tal-Land ta’ Hes-
sen, bħala parteċipazzjoni mingħajr limitu fi sħubija fejn wieħed mill-imsieħba ma 
jkunx attiv (sleeping partnership) lil-Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), bank 
pubbliku reġjonali Ġermaniż. It-trasferiment ma rriżultax f ’injezzjoni ta’ likwidità jew 

233 Il-każ N 54/2005 Stazzjon ta’ l-aħbarijiet internazzjonali CFII, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-
7.6.2005.

234 Il-każ N 248/2004 Hessicher Investitionsfonds, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6.9.2005.



Ir-Rapport dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni, 2005

1�2

f ’influss ta’ dħul għall-Helaba. Madankollu, it-trasferiment tal-fond għandu jsaħħaħ il-
bażi tal-kapital tal-Helaba stess. Il-Kummissjoni kkonkludiet li r-remunerazzjoni mif-
tiehma mil-Land ta’ Hessen għall-assi tikkorrispondi għall-profitt normali fuq l-investi-
ment li investitur privat għandu jistenna. It-tranżazzjoni għalhekk ma kkostitwietx 
għajnuna Statali fit-tifsira ta’ l-Artikolu 87(1).

Iż-żjieda kapitali f’żewġ banek Ġermaniżi

499. Fis-6 ta’  Settembru, il-Kummissjoni awtorizzat żjidiet kapitali li jiswew b’kol-
lox madwar EUR 1.2 biljun mill-azzjonisti pubbliċi tagħhom għal-Landesbanken 
Ġermaniżi l-HSH Nordbank235 (EUR 556 miljun) u l-BayernLB236 (EUR 640 miljun). 
Iż-żjidiet kapitali kellhom l-għan li jsaħħu l-kapital ċentrali taż-żewġ Landesbanken. 
Huma seħħu wara l-abolizzjoni tal-mekkaniżmu ta’ garanzija tal-liġi pubblika għal-
Landesbanken fit-18 ta’ Lulju u wara l-ħlas lura ta’ l-għajnuna Statali għall-HSH u għall-
BayernLB (u ħames Landesbanken oħrajn) li ġew iddikjarati illegali u inkompatibbli 
mid-deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Ottubru 2004. Il-Kummissjoni vvalutat jekk 
il-kapital kienx disponibbli skond termini li investitur privat isib aċċettabbli meta jip-
provdi fondi għal intrapriża privata komparabbli, meta l-investitur privat qed jopera 
f ’kondizzjonijiet normali ta’ ekonomija tas-suq (jiġifieri l-prinċipju ta’ l-investitur f ’eko-
nomija tas-suq). Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-profitt mistenni fuq l-investimenti 
kien tassew konformi ma dak li kieku jaċċetta investitur privat u li għaldaqstant l-inve-
stimenti ma kkostitwewx għajnuna Statali.

6. l-għajnuna reġjonali

L-għajnuna reġjonali individwali

500. Fl-eżami bir-reqqa tagħha tal-każijiet ta’ għajnuna reġjonali individwali, li jiġu 
approvati barra minn kwalunkwe skema, direttament fuq il-bażi tad-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat KE, il-Kummissjoni tqis ir-riskju ogħla tat-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni meta 
mqabbel ma’ għajnuna bbażata fuq skemi awtorizzati ta’ għajnuna reġjonali. Skond it-
Taqsima 2 tal-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna reġjonali237, sabiex tkun iġġustifikata l-
kompatibilità ta’ l-għajnuna reġjonali ad-hoc mas-suq intern, l-impatt pożittiv fuq l-
iżvilupp tar-reġjun ikkonċernat għandu jintwera b’mod ċar li huwa ferm akbar 
mit-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni kkawżat mill-għajnuna.

L-għajnuna għall-iżvilupp reġjonali favur is-SABIC (l-Olanda)2�8

501. Fit-2 ta’ Frar, il-Kummissjoni awtorizzat għajnuna għall-investiment ta’ EUR 
4.2 miljun favur is-SABIC, produttur tal-kimika bbażat fl-Għarabja Sawdija, biex 
tgħinha tistabbilixxi l-kwartieri ġenerali Ewropej tagħha fl-Olanda. Minkejja li fin-na-

235 Il-każ NN 7�/2005 Iż-żjieda kapitali fl-HSH Nordbank, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6.9.2005.
236 Il-każ NN 72/2005 Iż-żjieda kapitali fil-BayernLB, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6.9.2005.
237 Linji ta’ gwida dwar għajnuna nazzjonali reġjonali (ĠU C 74, ta’ l-�0.3.�998).
238 Il-każ N 492/2004 L-Għajnuna għall-iżvilupp reġjonali favur is-SABIC (ĠU C �76, tas-�6.7.2005).



1��

III – Il-kontroll ta’ l-għajnuna Statali

tura tagħha din kienet għajnuna ad hoc, il-Kummissjoni sabet li l-għajnuna kienet kom-
patibbli mas-suq komuni għaliex l-awtoritajiet Olandiżi wrew li l-investiment kien ser 
ikollu effett importanti fuq ir-reġjun kollu, li huwa tradizzjonalment marbut mill-qrib 
ma’ l-industrija tal-kimika. Il-fatt li l-investiment kien jikkonċerna kwartieri ġenerali 
minflok kapaċità ta’ produzzjoni ma biddilx din il-valutazzjoni. Il-kondizzjonijiet l-oħra 
kollha tal-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna reġjonali ġew sodisfatti wkoll.

Il-Lignit Hodonín (ir-Repubblika Ċeka)2�9

502. Fl-20 ta’ Lulju, il-Kummissjoni awtorizzat l-għajnuna reġjonali individwali 
mogħtija lil-Lignit Hodonín, operatur ta’ mina Ċeka tal-linjite li jinsab f ’żona megħjuna 
skond l-Artikolu 87(3)(a). L-għajnuna ta’ CZK 155.5 miljun (EUR 5 miljun) tkopri l-
investiment għall-ftuħ ta’ depożiti ġodda tal-linjite li ser jissalvagwardjaw 350 impjieg 
dirett f ’reġjun primarjament agrikolu li jbati minn qgħad kbir u minn diffikultajiet 
strutturali. Minħabba l-ispeċifiċitajiet tal-kummerċ fil-linjite u livell relativament baxx 
tal-produzzjoni mil-Lignit Hodonín, l-effetti ta’ tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u l-
kummerċ bejn l-Istati Membri f ’dan il-każ partikolari huma pjuttost limitati. Il-Kum-
missjoni awtorizzat l-għajnuna ad hoc bħala kompatibbli mas-suq komuni, ladarba l-
effetti ta’ l-għajnuna fuq il-koeżjoni soċjali u l-iżvilupp ekonomiku tar-reġjun huma 
ħafna akbar mit-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni.

Il-Kronoply (il-Ġermanja)240

503. Fl-2001, il-Kummissjoni approvat madwar EUR 35 miljun ta’ għajnuna għall-
investiment għall-impjant tal-produzzjoni tal-Kronoply għall-oriented strand boards 
(pannelli ta’ l-injam li jintużaw prinċipalment fil-kummerċ tal-kostruzzjoni) fir-reġjun 
Ġermaniż ta’ Brandenburg fuq il-bażi tal-Qafas Multisettorjali ta’ l-1998. Fl-2003, il-
Ġermanja nnotifikat żjieda fl-ammont ta’ għajnuna ta’ madwar EUR 4 miljun. Il-
Ġermanja argumentat li d-deċiżjoni oriġinali tal-Kummissjoni kienet ibbażata fuq in-
formazzjoni dwar il-kondizzjonjiet tas-suq li ma kinitx korretta u talbet valutazzjoni 
mill-ġdid tas-suq u żjieda sal-livell massimu ta’ l-għajnuna.
504. Il-Kummissjoni fetħet investigazzjoni formali fl-2004, u esprimiet dubji sini-
fikanti dwar in-nuqqas ta’ inċentiv u ħtieġa minħabba li l-impjant kien diġà tlesta. Fid-
deċiżjoni finali li ġiet adottata fil-21 ta’ Settembru, il-Kummissjoni żammet il-pożizzjoni 
tagħha li l-impjant tal-produzzjoni tal-Kronoply kien operazzjoni ekonomika vijabbli 
għaliex il-Kronoply kompliet bl-operazzjonijiet tagħha wara l-approvazzjoni ta’ l-am-
mont ta’ għajnuna aktar baxx fl-2001.
505. Minħabba li f ’dan il-każ aktar għajnuna ma kienet ser tipprovdi l-ebda inċentiv 
għall-iżvilupp reġjonali, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-eżenzjonijiet ta’ l-Artikolu 
87(2) u (3) ma kinux applikabbli. Għalhekk il-miżura nnotifikata ta’ l-għajnuna addiz-
zjonali kkostitwiet għajnuna operattiva inkompatibbli li m’għandhiex tiġi implimenta-
ta.

239 Il-każ N 597/2004 Lignit Hodonín, s.r.o. (ĠU C 250, tat-8.�0.2005).
240 Il-każ C 5/04, L-għajnuna favur il-Kronoply GmbH.
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L-E-Glass (il-Ġermanja)241

506. F’Diċembru 2003 l-awtoritajiet Ġermaniżi nnotifikaw, skond il-Qafas Multi-
settorjali ta’ l-1998, għajnuna għall-investiment lill-E-Glass AG, Osterweddingen, Sa-
xony-Anhalt (il-Ġermanja) – żona megħjuna skond l-Artikolu 87(3)(a). L-iskop tal-
proġett kien li jinbena impjant ġdid għall-produzzjoni ta’ ħġieġ float mhux ipproċessat. 
Fl-20 ta’ April 2004, il-Kummissjoni approvat il-proġett ta’ l-għajnuna bi spejjeż eliġibbli 
ta’ EUR 121 miljun u intensità ta’ l-għajnuna ta’ 35 % gross.
507. L-awtoritajiet Ġermaniżi għarrfu lill-Kummissjoni fil-ħarifa ta’ l-2004 li n-
notifika oriġinali kienet tinkludi informazzjoni żbaljata dwar il-proprjetarji ta’ l-E-
Glass. L-informazzjoni dwar il-proprjetarji kienet intużat fil-motivazzjoni tad-
deċiżjoni biex jiġu ddefiniti l-benefiċjarji kif ukoll is-suq rilevanti. Ladarba 
l-informazzjoni l-ġdida setgħet kellha influwenza fuq l-intensità massima ta’ l-
għajnuna permissibbli, trid titqies bħala fattur determinanti għad-deċiżjoni fis-sens 
ta’ l-Artikolu 9 tar-Regolament Proċedurali242. Għaldaqstant il-Kummissjoni kellha 
tiftaħ il-proċedura formali ta’ investigazzjoni sabiex jiġi ddeterminat jekk huwiex 
meħtieġ li tirrevoka d-deċiżjoni ta’ qabel u tieħu deċiżjoni korretta ġdida. F’April, il-
Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ il-proċedura formali ta’ investigazzjoni u qed tistenna 
li tilħaq deċiżjoni finali fl-ewwel nofs ta’ l-2006.

Il-Glunz (il-Ġermanja)24�

508. Fil-25 ta’ Lulju 2001, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni biex ma tqajjimx 
oġġezzjonijiet għall-għotja ta’ l-għajnuna ta’ EUR 69.8 miljun lill-Glunz AG u lill-OSB 
Deutschland GmbH għall-istabbiliment ta’ ċentru għall-ipproċessar ta’ l-injam, li jinklu-
di żewġ impjanti kombinati u li jipproduċi l-OSB (Oriented Strand Board) kif ukoll it-
twavel. Il-proġett ta’ l-investiment jinsab f ’Nettgau, Saxony-Anhalt (il-Ġermanja) – żona 
megħjuna skond l-Artikolu 87(3)(a). Il-valutazzjoni kienet ibbażata fuq il-Qafas Multi-
settorjali ta’ l-1998.
509. Fis-sentenza tagħha ta’ l-1 ta’ Diċembru 2004, is-CFI annullat id-deċiżjoni fi 
proċedura li ġiet imnedija minn kompetitur. Ir-raġuni ewlenija kienet li l-Kummissjoni 
analizzat biss id-data dwar l-użu tal-kapaċità u mhux ukoll dwar jekk is-suq rilevanti 
huwiex jinsab għan-niżla billi ntużat id-data dwar il-konsum apparenti. Wara analiżi 
dettaljata, fl-20 ta’ Lulju l-Kummissjoni ddeċidiet li tieħu deċiżjoni ġdida li tibda l-
proċedura formali ta’ investigazzjoni, b’mod partikolari, għaliex hemm diffikultajiet 
biex tiġi vvalutata l-intensità massima permissibbli ta’ l-għajnuna u biex jiġu determina-
ti s-swieq rilevanti.

24� Il-każ C �2/2005 E-glass AG.
242 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/�999 tat-22 ta’ Marzu �999 li jistabbilixxi regoli dettaljati 

għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 93 tat-Trattat tal-KE (ĠU L 83, tas- 27.3.�999, p. �).
243 Il-każ C 28/2005 L-għajnuna favur il-Glunz AG (ĠU C 263, tat-22.�0.2005).
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L-eżenzjoni fiskali tat-trasferiment tal-proprjetà ta’ beni immobbli f’Berlin 
(il-Ġermanja)244

510. Fit-23 ta’ Novembru, il-Kummissjoni pprojbiet, skond ir-regoli ta’ l-għajnuna 
Statali, l-implimentazzjoni ta’ skema proposta Ġermaniża ta’ l-għajnuna biex il-kumpa-
niji tad-djar fir-reġjun tas-suq tax-xogħol ta’ Berlin ikunu eżentati mit-taxxa fuq it-tras-
feriment tal-proprjetà ta’ beni immobbli fil-każ ta’ amalgamazzjonijiet u ta’ akkwisti. 
L-għan iddikjarat ta’ l-iskema huwa li jerġa’ jiġi żviluppat is-suq tad-djar fir-reġjun tas-
suq tax-xogħol ta’ Berlin għaliex dan is-suq huwa karatterizzat minn provvista żejda. 
Minħabba li l-iskema mhijiex immirata lejn dawk li jissejħu ‘żoni ta’ privazzjoni’ fejn 
jeżistu livelli għoljin ta’ esklużjoni soċjali, il-Kummissjoni qieset li eżenzjoni fiskali li 
tkopri lil Berlin kollu hija wiesgħa b’mod sproporzjonat, u t-tgħawwiġ tal-kompetizzjo-
ni li jirriżulta ma jistax jiġi ġġustifikat skond l-Artikolu 87(1) KE. Dawk il-partijiet ta’ 
l-iskema li huma limitati għal-Länder ġodda Ġermaniżi (Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt u Thüringen) diġà ġew approvati mill-Kum-
missjoni.
511. It-taqbida mal-privazzjoni fiżika u r-riġenerazzjoni taż-żoni urbani pprivati 
hija dejjem aktar prijorità politika fl-UE. Għaldaqstant, il-Kummissjoni approvat skemi 
ta’ għajnuna direttament fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 87(3)(c) skond l-għanijiet ta’ l-UE ta’ 
koeżjoni ekonomika u soċjali li għandha l-għan li tnaqqas id-diversitajiet bejn żoni dif-
ferenti. Il-Kummissjoni rrikonoxxiet li ħafna bliet fl-UE, inklużi l-aktar għonja, fihom 
‘żoni ta’ privazzjoni’, jiġifieri żoni li huma kkaratterizzati minn nuqqas ta’ inklużjoni 
soċjali u ambjent fiżiku fqir f ’termini ta’ infrastruttura, djar u kumditajiet lokali. Fil-każ 
preżenti, madankollu, l-eżami tal-Kummissjoni wera li l-iskema proposta mill-Ġermanja 
ma kinitx proporzjonata għall-għan għaliex il-benefiċċji kienu ser ikunu disponibbli 
għall-kumpaniji tad-djar kollha li għandhom proprjetà ta’ beni immobbli fir-reġjun tas-
suq tax-xogħol ta’ Berlin filwaqt li ċerti distretti biss filfatt għandhom bżonn ta’ 
riġenerazzjoni.
512. F’Diċembru 2004, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tqajjem l-ebda oġġezzjoni 
għal dawk il-partijiet ta’ l-iskema li huma ristretti għal-Länder ġodda Ġermaniżi l-oħra. 
L-iskema kienet approvata minħabba n-nuqqasijiet partikolari fil-Länder il-ġodda, il-
livell limitat ta’ tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u l-effetti pożittivi mistennija fis-suq tad-
djar.

Il-modifiki għall-mapep nazzjonali ta’ l-għajnuna statali reġjonali fil-Finlandja24� 
u fil-Greċja24�

513. Skond il-punt 5.6 tal-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna reġjonali, il-Finlandja u 
l-Greċja nnotifikaw aġġustamenti għar-rati ta’ l-intensità ta’ l-għajnuna għal uħud mir-

244 Il-każ C 40/2004 L-eżenzjoni mit-taxxa fuq it-trasferiment tal-proprjetà ta’ beni immobbli għall-kumpa-
niji tad-djar fil-Länder il-ġdid.

245 Il-każ N 33�/2004 L-emenda għall-mappa ta’ l-għajnuna Reġjonali fil-Finlandja 2000-2006 (ĠU C 223, 
ta’ l-�0.9.2005).

246 Il-każ N 236/2005 L-emenda għall-mappa ta’ l-għajnuna Reġjonali Griega.
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reġjuni tagħhom, fejn urew li d-data soċjoekonomika għal dawn ir-reġjuni marret 
għall-agħar meta mqabbla ma’ reġjuni oħra simili.
514. Għall-Finlandja, il-Kummissjoni aċċettat żjieda ta’ l-intensità ta’ l-għajnuna 
fir-reġjun ta’ l-87(3)c ta’ Vakka-Suomi minn 16 % NGE247 għal 20 % NGE u għall-Greċja 
żjieda ta’ l-intensità ta’ l-għajnuna fir-reġjuni ta’ l-87(3)(a) ta’ Drama u Kavala minn 
33.2 % sa 50 % NGE għal 45.5 % sa 50 % NGE, skond it-tip ta’ proġett. Dawn il-mapep 
immodifikati ta’ l-għajnuna Statali reġjonali ser jibqgħu fis-seħħ sa l-aħħar ta’ l-2006, 
meta l-mapep nazzjonali għall-għajnuna Statali reġjonali għall-Istati Membri kollha ser 
jiġu riveduti.

7. l-għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp, l-għajnuna għall-innovazzjoni

L-għajnuna individwali għall-R&D lill-BIAL (il-Portugall)248

515. Fil-5 ta’ Lulju, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma toġġezzjonax għal għajnuna in-
dividwali għall-R&D favur Portela & Cª, SA (magħrufa aħjar bħala “BIAL”), ditta 
Portugiża fis-settur farmaċewtiku.
516. Il-gvern Portugiż ta għotja ta’ EUR 45.2 miljun lill-BIAL b’appoġġ għal proġett 
ta’ l-R&D għall-iżvilupp ta’ drogi fiż-żona tas-sistema nervuża ċentrali. Il-proġett qed 
isir tul ħames snin (2004-2008) u jikkonsisti mill-ittestjar tal-prototipi tad-drogi fl-an-
nimali u fil-bnedmin. Jinkludi riċerka industrijali u attivitajiet ta’ żvilupp pre-kompetit-
tivi li għandhom isiru fil-Portugall u barra mill-pajjiż.
517. B’mod partikolari, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-istadji u l-ispejjeż eliġibbli 
tal-proġett kienu skond il-kriterji tal-qafas ta’ l-R&D, li l-intensità ta’ l-għajnuna kienet 
kompatibbli mal-limiti applikabbli u li l-għajnuna kellha effett ċar ta’ inċentiv, 
speċjalment minħabba r-riskji kbar inerenti fil-programm ambizzjuż.

L-għajnuna għall-R&D lis-settur aeronawtiku (l-Italja)249

518. Wara lment, il-Kummissjoni ddeċidiet li tinvestiga 13-il proġett ta’ l-R&D fis-
settur aeronawtiku Taljan, iffinanzjat skond il-liġi Taljana 808/85 u approvat mill-Kum-
missjoni lura fl-1986. F’Ottubru 2003, il-Kummissjoni ddeċidiet li tiftaħ il-proċedura 
fuq sitt proġetti. Id-dubji kkonċernaw b’mod partikolari l-istadji tar-riċerka involuti, l-
intensitajiet ta’ l-għajnuna u l-effett ta’ inċentiv ta’ l-għajnuna.
519. L-investigazzjoni ma neħħietx id-dubji dwar is-sitt proġetti. Anzi, ħarġu dubji 
serji dwar l-applikazzjoni tal-liġi 808/85, pereżempju dwar il-modalitajiet eżatti tal-ħlas 
lura tal-kapitali tas-self. Dawn il-modalitajiet ikollhom impatt importanti fuq il-kompa-
tibilità ta’ l-għajnuniet, ladarba l-għotja grossa ekwivalenti ta’ self hija akbar jekk il-ka-
pital tagħha m’għandux għalfejn jitħallas lura milli jekk jiġu rinunzjati l-interessi biss. 
L-ekwivalenti grossi ta’ l-għotja huma kruċjali biex jiġu determinati l-intensitajiet ta’ l-

247 L-ekwivalenti ta’ l-għotja netta (net grant equivalent).
248 Il-każ N �26/2005 L-għajnuna individwali għall-R&D lill-BIAL (ĠU C 275, tat-8.��.2005).
249 Il-każ C 6�/2003 Il-liġi dwar l-aeronawtika Taljana Nru 808/85 (ĠU C 252, tat-�2.�0.2005).
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għajnuna, li min-naħa tagħhom huma determinanti biex jiġi deċiż jekk għajnuna għall-
R&D tissodisfax il-kondizzjonijiet tal-qafas Komunitarju għall-għajnuna statali għar-
riċerka u l-iżvilupp250.
520. Barra minn hekk, il-Kummissjoni kkonkludiet ukoll li kien hemm dubji serji 
dwar l-eżistenza ta’ għajnuna individwali oħra li ma kinitx innotifikata ta’ ammont kbir. 
Dawn id-dubji ġodda eċċedew l-ambitu tal-proċeduri kif infetħu fl-1 ta’ Ottubru 2003, 
mhux biss għaliex ikkonċernaw kwistjonijiet li ma tqajmux fl-ambitu ta’ dawn il-
proċeduri iżda wkoll għaliex ma kinux limitati għas-sitt każijiet.
521. Filwaqt li qieset dan kollu, fit-22 ta’ Ġunju l-Kummissjoni ddeċidiet li twessa’ 
l-ambitu tal-proċedura skond l-Artikolu 88(2) biex ikunu inklużi l-modalitajiet tal-ħlas 
lura tas-self prinċipali u dwar l-eżistenza possibbli ta’ l-għajnuniet individwali kbar l-
oħra li ma kinux innotifikati, u li jiġi estiż l-ambitu ta’ dawn id-dubji għall-applikazzjoni 
sħiħa tal-liġi 808/85. Din l-estensjoni hija madankollu ristretta għall-applikazzjonijiet 
ċivili tal-liġi.

L-għajnuna għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju li nħolqu m’ilux jew li huma 
orjentati lejn it-teknoloġija (il-Ġermanja)2�1

522. Fit-3 ta’ Mejju, il-Kummissjoni awtorizzat skema ta’ għajnuna fil-Ġermanja li 
tammonta għal madwar EUR 120 miljun fis-sena għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju 
(SMEs) li nħolqu m’ilux jew li huma orjentati lejn it-teknoloġija li jużaw is-servizzi taċ-
ċentri tat-teknoloġija, ta’ l-inkubaturi u ċ-ċentri industrijali. L-iskema ser tipprovdi 
appoġġ pubbliku għall-ħolqien jew għall-iżvilupp ta’ ċentri bħal dawn, bil-kumpaniji li 
jużaw is-servizzi taċ-ċentri jkunu l-benefiċjarji indiretti.
523. Fid-deċiżjoni tagħha li tibda l-proċedura formali ta’ investigazzjoni fit-18 ta’ 
Frar 2004, il-Kummissjoni esprimiet dubji dwar jekk il-miżura kinitx kompatibbli mas-
suq komuni, għaliex il-Ġermanja ma kinitx ipprovdiet biżżejjed informazzjoni dwar 
jekk l-għajnuna Statali kinitx involuta fil-livelli kollha ta’ l-iskema, b’mod partikolari fil-
livell tal-proprjetarji taċ-ċentri u ta’ l-SMEs li jużaw is-servizzi taċ-ċentri, jew jekk l-
għajnuna kollha għaddietx mill-SMEs imsemmija. Matul il-proċedura formali ta’ inves-
tigazzjoni, il-Ġermanja emendat in-notifika oriġinali tagħha u żgurat ruħha li  
l-għajnuna kollha għandha tiġi mgħoddija mill-intrapriżi li jużaw is-servizzi taċ-ċentri. 
Minħabba li l-Ġermanja impenjat ruħha li tirrispetta r-rekwiżiti kollha tar-Regolamen-
ti tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna de minimis252 u dwar l-għajnuna lill-SMEs253, il-
Kummissjoni qieset li l-għajnuna ma hedditx li tgħawweġ il-kompetizzjoni fis-suq 
uniku u għalhekk kienet kompatibbli ma’ l-Artikolu 87 KE. Il-miżura approvata kienet 

250 ĠU C 45, tas-�7.2.�996.
25� Il-każ C 3/2004 Iċ-ċentri tat-teknoloġija (ĠU L 295, tal-��.��.2005).
252 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 69/200� tat-�2 ta’ Jannar 200� dwar it-tħaddim ta’ l-Artiko-

li 87 u 88 tat-Trattat tal-KE dwar għajnuna de minimis (ĠU L �0, tat-�3.�.200�, p. 30).
253 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/200� tat-�2 ta’ Jannar 200� dwar l-applikazzjoni ta’ l-

Artikolu 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna ta’ l-Istat lill-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 
�0, tat-�3.�.200�, p. 33), emendata mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 364/2004 tal-25 ta’ 
Frar 2004 (ĠU L 63, tat-28.2.2004, p. 22).
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ibbażata fuq il-punt 7 tal-parti II tal-pjan qafas għall-programm konġunt bejn il-Gvern 
Federali u l-Länder “It-titjib ta’ l-istrutturi ekonomiċi reġjonali” u tibqa’ sejra sal-31 ta’ 
Diċembru 2006.

L-Investbx (ir-Renju Unit)2�4

524. Fl-20 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni formali skond l-Artiko-
lu 88(2) ta’ proposta mir-Renju Unit li jonfoq GBP 3.8 miljun (madwar EUR 5.64 milju-
ni) biex jistabbilixxi l-“Investbx”, suq għall-investimenti fl-ishma fl-SMEs fil-West Mid-
lands. Investbx għandha taġixxi bħala faċilità intermedjarja ta’ skambju li tlaqqa’ flimkien 
lill-SMEs u lill-investituri, biex tagħmilha aktar faċli għall-SMEs li jiġbru l-finanzjament 
permezz ta’ l-ishma billi jinħoloq forum prattiku għall-iskambju u/jew għall-ħruġ ta’ 
qatgħat ta’ ishma ġodda b’valur ta’ bejn GBP 500 000 (madwar EUR 730 000) u GBP 
2 miljun (madwar EUR 2.9 miljun) fuq pjattaforma elettronika. Il-finanzjament ta’ GBP 
3.8 miljun (madwar EUR 5.5 miljun) għandu jkun provdut mill-Advantage West Mid-
lands (AWM), l-awtorità reġjonali ta’ l-iżvilupp tar-reġjun tal-West Midlands. Il-finan-
zjament għandu jservi biss biex tiġi stabbilita u titħaddem l-Investbx. Ġie ddikjarat li l-
ebda wieħed minn dawn il-fondi m’għandu jiġi ttrasferit lill-SMEs jew lill-investituri. 
Wara ħames snin, l-AWM għandha jew tbigħ l-ishma tagħha fl-Investbx jew tagħlaqha.
525. Ir-Renju Unit qed jargumenta li l-miżura tindirizza falliment tas-suq ikkawżat 
minn informazzjoni mhux perfetta kemm fuq in-naħa tad-domanda kif ukoll fuq in-
naħa tal-provvista: l-SMEs normalment jiffaċċjaw il-problemi biex isibu investituri fl-
ishma xierqa, u l-investituri għandhom diffikultà jiksbu informazzjoni xierqa u ta’ min 
jistrieħ fuqha dwar il-kumpaniji li potenzjalment jistgħu jinvestu fihom. Ir-Renju Unit 
jgħid li l-Investbx hija miżura għalkollox ġdida, li taqdi ħtieġa li bħalissa mhix tiġi sodi-
sfatta fis-suq. Madankollu, il-proprjetarji ta’ Ofex, suq indipendenti tar-Renju Unit 
għall-ishma ta’ l-SMEs, ilmentaw mal-Kummissjoni li kien ser jiġi affetwat ħażin mill-
miżura. Jiddikjaraw li Ofex diġà jaħdem, u qed jipprova jikber, fl-istess suq bħal dak li 
fih ser topera l-Investbx.
526. Il-Kummissjoni, fid-deċiżjoni tagħha li tibda l-proċedura formali ta’ investi-
gazzjoni, qieset li l-miżura kkostitwiet għajnuna Statali lill-Investbx fit-tifsira ta’ l-Ar-
tikolu 87(1), iżda li la l-investituri u lanqas l-SMEs li jużaw is-servizzi ta’ l-Investbx ma 
jidher prima facie li huma benefiċjarji ta’ l-għajnuna. Madankollu, il-Kummissjoni 
ħabbret li kienet ser tinvestiga aktar il-preżenza ta’ l-għajnuna Statali fuq il-livell ta’ l-
investituri u tal-kumpaniji li fihom isir l-investiment.
527. Dwar il-kompatibilità tal-proġett, il-Kummissjoni esprimiet dubji dwar il-
konformità ma’ l-Artikolu 87(3)(c), b’mod partikolari fid-dawl ta’ l-ilment riċevut u 
ħabbret li kienet ser tivvaluta f ’aktar dettall jekk il-miżura tindirizzax falliment definit 
sew tas-suq, jekk l-istrument ta’ l-għajnuna jimmirax il-falliment tas-suq identifikat u 
jekk it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni u l-effett fuq il-kummerċ humiex limitati biex jiġi 
żgurat li l-miżura ta’ l-għajnuna mhijiex, meta jitqies kollox, kontra l-interess komuni 
Ewropew.

254 Il-każ N 373/2005 Investbx (ĠU C 288, tad-�9.��.2005).
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Il-fondi kapitali ta’ l-intrapriża (ir-Renju Unit)2��

528. Fit-3 ta’ Mejju, skond ir-regoli ta’ l-għajnuna Statali, il-Kummissjoni approvat 
skema li tagħti spinta lill-istabbilliment ta’ fondi ta’ kapital ta’ riskju għan-negozji żgħar 
u ta’ daqs medju (SMEs) mar-Renju Unit kollu. L-għan ta’ l-iskema huwa li jiżdied l-
ammont ta’ finanzjament permezz ta’ l-ishma għall-SMEs. Il-fondi kapitali ta’ l- 
intrapriża liċenzjati (ECFs–Enterprise Capital Funds) ser jikkombinaw il-flus privati u 
dawk pubbliċi u ser jużaw dawn il-fondi biex jipprovdu finanzjament permezz ta’ l-ish-
ma lill-SMEs. Il-flus pubbliċi ser jintużaw biss biex jiġu stimolati l-flus privati u ser 
ikollhom jitħallsu lura mill-ECFs bl-interessi flimkien ma’ sehem mill-profitti għall-
pubbliku.
529. Il-qatgħat ta’ investiment proposti mir-Renju Unit ivarjaw bejn GBP 250 000 
(EUR 357 000) u GBP 2 miljun (EUR 2.9 miljun). Dawn il-qatgħat jeċċedu l-qatgħa 
massima ta’ investiment prevista mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-
Għajnuna mill-Istat u kapital fir-riskju256. F’każijiet bħal dawn, il-komunikazzjoni tid-
dikjara li l-Istat Membru jeħtieġ jipprovdi evidenza tal-falliment tas-suq.
530. F’Mejju 2004, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni formali skond l-Artikolu 
88(2) sabiex tagħti lill-partijiet terzi interessati l-opportunità li jikkummentaw dwar id-
daqs effettiv tan-nuqqas ta’ l-ishma (equity gap). Il-Kummissjoni rċeviet kummenti 
minn għoxrin parti interessata, fejn intwera li hemm interess kbir fil-kwistjoni. Il-kum-
menti kollha li waslu kienu pożittivi u appoġġjaw il-miżuri li ppropona r-Renju Unit. 
L-opinjoni uniformi kienet li hemm nuqqas ta’ l-ishma ta’ mill-inqas EUR 3 miljun. 
Minħabba l-ispejjeż relattivament għoljin tat-tranżazzjoni, id-ditti privati tal-kapital ta’ 
riskju mhumiex interessati li jipprovdu ammonti “żgħar” ta’ ishma u għaldaqstant 
jgħaddu għal daqsijiet akbar ta’ negozji. Ir-riżultat huwa nuqqas fil-finanzi fid-daqsijiet 
tan-negozji li jmorru minn żgħar għal medji li jnaqqas ir-rata tal-ftuħ ta’ negozji ġodda, 
tat-tkabbir u tal-ħolqien ta’ l-impjiegi. Din it-tendenza ma dehritx biss peremezz tal-
fondi privati ta’ kapital ta’ riskju li huma attivi fl-istess suq, iżda wkoll permezz ta’ studji 
akkademiċi u permezz ta’ Stati Membri oħrajn. It-twessigħ tad-nuqqas ta’ l-ishma 
għalhekk tista’ titqies bħala fenomenu pan-Ewropew.
531. Ladarba l-kondizzjonijiet l-oħra kollha tal-komunikazzjoni dwar l-għajnuna 
mill-Istat u l-kapital fir-riskju ġew sodisfatti, il-Kummissjoni għalhekk għalqet il-
proċedura formali ta’ investigazzjoni b’deċiżjoni finali pożittiva u kkonkludiet li l-fondi 
kapitali ta’ l-intrapriża huma kompatibbli mas-suq komuni skond l-Artikolu 87(3)(c).

Il-Programm għall-Invenzjoni u għall-Innovazzjoni biex jingħata appoġġ lid-ditti 
innovattivi li nħolqu m’ilux (ir-Renju Unit)2�7

532. Fl-20 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni approvat, skond ir-regoli ta’ l-UE, fond ta’ 
kapital ta’ riskju ta’ EUR 35.3 miljun li jappoġġja mikro-intrapriżi u intrapriżi ta’ daqs 

255 Il-każ C �7/2004 Il-Fondi Kapitali ta’ l-Intrapriża.
256 Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Għajnuna ta’ l-Istat u kapital fir-riskju (ĠU C 235, tal-

2�.8.200�).
257 Il-każ NN 8�/2005 Il-programm ta’ invenzjoni u innovazzjoni ta’ Nesta.
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żgħir innovattivi li nħolqu m’ilux fir-Renju Unit. Il-Programm ta’ l-Invenzjoni u ta’ l-
Innovazzjoni tan-NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts–l-
Iddotar Nazzjonali għax-Xjenza, għat-Teknoloġija u għall-Arti) tar-Renju Unit jistabbi-
lixxi fond tal-kapital ta’ riskju li jipprovdi kapital ta’ ishma u kważi-ishma lil 
mikro-intrapriżi u lil intrapriżi ta’ daqs żgħir innovattivi li nħolqu m’ilux sabiex 
jingħataw għajnuna ħalli jegħlbu nuqqas ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament. Dan in-
nuqqas ta’ ishma jirriżulta għaliex l-SMEs ta’ spiss ikunu biss fl-istadju tal-prova tal-
kunċett u fl-istadju ta’ l-investiment inizjali l-investituri privati ma tantx ikunu ħerqana 
li jinvestu.
533. Il-fond isegwi metodu ta’ żewġ stadji meta jsiru l-investimenti. L-iskema tip-
prevedi l-għażla li jsiru investimenti inizjali ta’ l-ewwel stadju sa EUR 217 000 mingħajr 
involviment privat, iżda fuq bażi li titmexxa strettament mill-profitti. L-investimenti 
kollha ta’ segwitu tat-tieni stadju ser isiru flimkien ma’ investituri privati b’eżattament 
l-istess kondizzjonijiet (pari passu). Dan il-format biħsiebu jagħmel lill-SMEs attraenti 
għall-business angels u għall-fornituri l-oħra tal-kapital ta’ stadju bikri u jżid il-ħila 
tagħhom li jiksbu fondi ta’ segwitu minn sorsi privati, biex b’hekk tiġi minimizzata l-
għajnuna tas-settur pubbliku.
534. Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-miżura tikkontrib-
wixxi biex jingħeleb nuqqas speċifiku ta’ l-ishma għall-SMEs li jkunu għadhom fl-istad-
ju tal-bidu nett u fi stadji bikrin oħra. L-effetti potenzjali ħżiena fuq il-kummerċ u l-
kompetizzjoni huma ferm limitati u huma proporzjonati u meħtieġa biex jinkisbu 
l-għanijiet ta’ l-iskema. Għaliex il-miżura tissodisfa l-kondizzjonijiet l-oħra kollha tal-
komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna mill-Istat u l-kapital fir-riskju, il-
Kummissjoni kkonkludiet li l-iskema kienet kompatibbli ma’ l-Artikolu 87(3)(c).

8. l-għajnuna ambjentali u dik biex tiġi ffrankata l-enerġija

Id-dimostrazzjoni ta’ l-enerġija mill-mewġ u mix-xmajriet soġġetti għall-marea 
(ir-Renju Unit)2�8

535. Fl-20 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni approvat skema ta’ EUR 58.8 miljun, innoti-
fikata mir-Renju Unit, għall-impjanti ta’ dimostrazzjoni ta’ l-enerġija mill-mewġ u mix-
xmajriet soġġetti għall-marea. Sabiex tinkiseb rata aċċettabli ta’ profitti, dawn it-tipi ta’ 
proġetti jeħtieġu investiment relattivament għoli u għajnuna operattiva għolja. L-
għajnuna operattiva tirrispetta r-regoli fil-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna għall-ħarsien 
ta’ l-ambjent259. Filwaqt li l-intensità ta’ l-għajnuna għall-investiment, strettament, ma 
kinitx tikkonforma mar-regola rilevanti fil-Linji ta’ Gwida ambjentali, il-Kummissjoni 
qieset li jekk l-għajnuna għall-investiment ingħatat fil-forma ta’ għajnuna operattiva ad-
dizzjonali, din għandha tikkonforma mar-regoli. Minn perspettiva ekonomika, il-
miżura tagħti inċentiv minimu mingħajr ma jingħata kumpens żejjed lill-iżviluppaturi 

258 Il-każ N 3�8/2005 Id-dimostrazzjoni ta’ l-enerġija mill-mewġ u mix-xmajriet soġġetti għall-marea.
259 Il-Linji ta’ gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna ta’ l-Istat għall-ħarsien ta’ l-ambjent (ĠU C 37, tat-

3.2.200�, p. 3).



1�1

III – Il-kontroll ta’ l-għajnuna Statali

ta’ l-impjanti u l-qasma bejn l-għajnuna għall-investiment u l-għajnuna operattiva ma 
tikkawża l-ebda tgħawwiġ mhux xieraq fis-suq ta’ l-elettriku. Barra minn dan, ir-riżultati 
tal-programm ser jiġu mxerrda fil-wisa’. Għalhekk, l-għajnuna xorta setgħet tinsab li 
hija kompatibbli direttament fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 87(3)(c).

L-għajnuna operattiva biex jiġi ttratat l-iskart perikoluż (l-Olanda)2�0

536. Fit-22 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni awtorizzat għajnuna operattiva ta’ EUR 
47.3 miljun favur l-AVR (Rotterdam) ta’ l-Olanda għar-rimi ta’ l-iskart perikoluż tul il-
perjodu 2002-2005. L-għajnuna kkumpensat għall-ispiża ta’ servizz ta’ interess ekono-
miku ġenerali, li kkonsista fit-trattament xieraq ta’ skart perikoluż li joriġina fl-Olanda. 
L-għajnuna żgurat biżżejjed kapaċità domestika, li hija skond l-għanijiet tal-leġiżlazzjoni 
dwar l-iskart ta’ l-UE. Minħabba t-tnaqqis fil-provvista ta’ l-iskart ikkonċernat, l-ispiża 
għall-Istat żdiedet b’mod drammatiku. Għalhekk l-awtoritajiet Olandiżi ddeċidew li 
jtemmu s-sistema ta’ l-għajnuna u jagħlqu l-installazzjonijiet. Filfatt, parti sinifikanti ta’ 
l-għajnuna awtorizzata kienet minħabba l-ispiża żejda ta’ l-għeluq ta’ l-installazzjonijiet 
qabel id-data li kienet prevista oriġinarjament. B’kuntrast, l-għajnuna biex tikkumpensa 
għall-ispiża ta’ l-akkwist ta’ l-iskart, EUR 2.4 miljun, ma nstabx li kienet kompatibbli. 
Akkwist bħal dan iħeġġeġ ir-rimi ta’ l-iskart minflok il-ġbir lura tiegħu, u ta lill-AVR 
vantaġġ inġust fuq il-kompetituri tiegħu. Din l-għajnuna nġabret lura mill-
benefiċjarju.

L-għajnuna ambjentali lil tliet produtturi tal-klorin (l-Italja)

537. Fis-16 ta’ Marzu u fis-26 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni awtorizzat għajnuna am-
bjentali lil tliet produtturi tal-klorin fl-Italja. Solvay Rosignano, Altair Chimica u Tes-
senderlo261, kienu biħsiebhom jappoġġjaw l-investiment fl-impjanti tagħhom biex item-
mu l-produzzjoni tal-klorin ibbażata fuq it-teknoloġija tal-merkurju u jintroduċu dik li 
tissejjaħ it-teknoloġija tal-membrana li għaliha mhuwiex meħtieġ il-merkurju. L-
għajnuna ta’ EUR 13.5 miljun għas-Solvay Rosignano, biex jingħata spinta lil investi-
ment ta’ EUR 48 miljun, madwar EUR 5 miljun lill-Altair Chimica, li ppjanat investi-
ment ta’ EUR 13.5 miljun investment, u EUR 5.7 miljun lit-Tessenderlo li investiet EUR 
19-il miljun irrappreżentaw f ’kull każ 30 % ta’ l-ispiża eliġibbli ta’ l-investiment, flim-
kien ma’ 10 % addizzjonali ta’ l-ispiża eliġibbli fil-każ ta’ l-Altair għaliex hija intrapriża 
ta’ daqs medju. Il-Kummissjoni qieset li l-miżuri appoġġjaw l-għan tas-sostenibbiltà ta’ 
l-Istrateġija ta’ Liżbona billi eivtaw spejjeż ambjentali futuri, u li kienu għalkollox skond 
l-istrateġija proposta ta’ l-UE ta’ Jannar li jitnaqqas it-tniġġis mill-merkurju u l-Linji ta’ 
Gwida dwar l-għajnuna għall-ħarsien ta’ l-ambjent.

260 Il-każ C 43/2003 L-għajnuna favur l-AVR.
26� Il-każ N 345/2004 L-għajnuna ambjentali għas-Solvay Rosignano, (ĠU C �76, tas-�6.7.2005); il-każ N 

346/2004 L-għajnuna ambjentali – Altair Chimica (ĠU C �3�, tat-28.5.2005) u l-każ N 356/2004 Tes-
senderlo Italia – L-għajnuna ambjentali (ĠU C 223, ta’ l-�0.9.2005).
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Il-Volvo (l-Iżvezja)2�2

538. Fl-1 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni approvat għajnuna ambjentali ta’ SEK 85 mil-
jun (EUR 9 miljun) favur il-Volvo Lastvagnar AB. Mal-bini ta’ impjant ġdid tal-kisi u 
taż-żebgħa, il-Volvo kienet għamlet investiment addizzjonali ta’ SEK 245 miljun (EUR 
26 miljun) sabiex ittejjeb l-istandards ta’ l-UE dwar l-istorbju u l-emissjonijiet tal-kom-
posti organiċi volatili. Il-Kummissjoni sabet li l-għajnuna li tammonta għal 35 % ta’ dan 
l-investiment ambjentali addizzjonali kienet kompatibbli mas-suq komuni ladarba 
rrappreżentat inċentiv biex il-kumpanija timminimizza t-tniġġis u kkontribwiet għall-
għan Komunitarju ta’ produzzjoni sostenibbli.

Il-produzzjoni ta’ l-alumina (Franza, l-Irlanda u l-Italja)2��

539. Fis-7 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni kkonkludiet il-proċedura formali ta’ inves-
tigazzjoni dwar l-għajnuna mogħtija fil-forma ta’ eżenzjoni sħiħa mid-dazju tas-sisa fuq 
iż-żjut minerali li jintużaw bħala karburanti għall-produzzjoni ta’ l-alumina lil tliet 
intrapriżi fi Franza, fl-Irlanda u fl-Italja. Skond ir-regoli għall-għajnuna operattiva fil-
Linji ta’ Gwida Komunitarji dwar l-għajnuna għall-ħarsien ta’ l-ambjent, tista’ tkun per-
messa eżenzjoni parzjali minn dazju tas-sisa bħal dan, iżda fejn it-tnaqqis jikkonċerna 
taxxa komunitarja, il-benefiċjarji għandhom iħallsu għall-inqas il-minimu komunitarju 
armonizzat sabiex ikunu provduti b’inċentiv ħalli jtejbu l-ħarsien ta’ l-ambjent. Allura, 
rigward il-perjodu sal-31 ta’ Diċembru 2003, il-Kummissjoni sabet li l-eżenzjoni sal-li-
vell ta’ EUR 13 għal kull 1 000 kg264 kienet inkompatibbli mas-suq komuni. Il-Kummis-
sjoni ordnat lill-Istati Membri rispettivi biex jiġbru lura l-għajnuna inkompatibbli li ġiet 
riċevuta mit-3 ta’ Frar 2002 biss, jiġifieri mill-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni li tagħti bidu 
għall-proċedura formali ta’ investigazzjoni sal-31 ta’ Diċembru 2003 sabiex jiġi rrispet-
tat il-prinċipju ta’ l-aspettattivi leġittimi.
540. Minn meta bdiet tapplika d-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE265, jiġifieri fl-1 ta’ 
Jannar 2004, m’għadx hemm livell minimu ta’ dazju tas-sisa fuq il-prodotti ta’ l-enerġija 
li jintużaw għall-proċessi elettrolittiċi u metallurġiċi, inkluża l-produzzjoni ta’ l-alumi-
na. F’din is-sitwazzjoni, skond l-istess regoli dwar l-għajnuna għall-ħarsien ta’ l-ambjent, 
il-benefiċjarji għandhom iħallsu għall-inqas proporzjon sinifikanti mit-taxxa nazzjona-
li. Il-Kummissjoni għalhekk tiddubita jekk l-eżenzjonijiet totali humiex għalkollox 
kompatibbli mas-suq komuni u estendiet l-investigazzjoni f ’dan ir-rigward għall-perjo-
du sa minn Jannar 2004.

262 Il-każ N 75/2005 L-għajnuna ambjentali għall-Volvo Trucks (ĠU C 230, ta’ l-20.9.2005).
263 Il-każijiet C78/200�, C79/200� u C80/200�.
264 L-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/82/KEE dwar l-approssimazzjoni tar-rati ta’ dazji tas-sisa fuq 

iż-żjut minerali (ĠU L 3�6 tal-3�.�0.�992, p. �9). L-għajnuna kienet awtorizzata minn deċiżjonijiet 
tal-Kunsill suċċessivi.

265 Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE tas-27 ta’ Ottubru 2003 li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar 
tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku (ĠU L 283 tal-3�.�0.2003, p. 5�).
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It-tnaqqis fuq it-taxxa tas-CO2 (is-Slovenija)2��

541. Fit-23 ta’  Novembru, il-Kummissjoni għalqet il-proċedura ta’ investigazzjoni u 
approvat, skond ir-regoli ta’ l-għajnuna Statali, skema Slovena li tagħti tnaqqis fit-tassazzjoni 
fuq id-disjossidu tal-karbonju lill-operaturi ta’ l-installazzjonijiet ikkombinati tas-sħana u ta’ 
l-enerġija (CHP); il-kumpaniji li ma jużawx ħafna enerġija li jipparteċipaw fl-iskema tan-
negozju ta’ l-emissjonijiet ta’ l-UE, u l-kumpaniji li jidħlu fi ftehimiet ambjentali volontarji.
542. Il-leġiżlazzjoni Slovena dwar it-tassazzjoni fuq is-CO2 inġiebet skond il-Linji ta’ 
Gwida dwar l-għajnuna Statali għall-ħarsien ta’ l-ambjent267, kif ukoll skond id-Direttiva 
dwar it-tassazzjoni fuq prodotti ta’ l-enerġija268. Il-miżura tippermetti lill-benefiċjarji jadat-
taw b’mod aktar faċli għat-tassazzjoni ambjentali nazzjonali, b’rata li tonqos ta’ tnaqqis fit-
taxxa kull sena. L-iskema tispiċċa fl-2009 u l-ebda tnaqqis mhu ser japplika sa mill-2010.
543. It-taxxa mħallsa mill-kumpaniji li jipparteċipaw fis-sistema tan-negozju ta’ l-
emissjonijiet ta’ l-UE u li jibbenefikaw mit-tnaqqis fit-taxxa li ssemma aktar ’il fuq tibqa’ 
’l fuq mil-livelli minimi Komunitarji armonizzati tat-tassazzjoni fuq l-enerġija.

L-għajnuna operattiva għall-bijokarburanti

544. Matul l-2005, il-Kummissjoni awtorizzat skemi ta’ għajnuna, fil-parti l-kbira 
tnaqqis fit-taxxa tas-sisa, favur il-bijokarburanti li ġew innotifikati mill-Awstrija269, mir-
Repubblika Ċeka270, mill-Estonja271, mill-Ungerija272, mill-Italja273, mill-Irlanda274, mil-
Litwanja275, mill-Iżvezja276 u mill-Belġju277.

9. l-għajnuna għat-taħriġ, għall-impjiegi u għall-intrapriżi żgħar 
 u ta’ daqs medju

545. Mill-2001, ġew adottati regolamenti ta’ eżenzjoni tal-kategorija għall-intrapriżi 
żgħar u ta’ daqs medju, għat-taħriġ u għall-impjiegi278. Ir-Regolamenti jiddikjaraw ċerti 

266 Il-każ C44/2004.
267 ĠU C 37, tat-3.2.200�.
268 Id-Direttiva tal-Kunsill 2003/96/KE.
269 Il-każ NN43/04.
270 Il-każijiet N206/04 u N223/05.
27� Il-każ N3�4/05.
272 Il-każ N427/04.
273 Il-każ N582/04.
274 Il-każ N599/04.
275 Il-każ N44/05.
276 Il-każ N�87/04.
277 Il-każ N334/05.
278 L-għajnuna ta’ l-Istat lill-SMEs – Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/200� tat-�2 ta’ Jannar 

200� (ĠU L �0, tat-�3.�.200�), emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 364/2004 tal-25 
ta’ Frar 2004 (ĠU L 63, tat-28.2.2004); L-għajnuna għat-taħriġ – Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 68/200� tat-�2 ta’ Jannar 200� (ĠU L �0, tat-�3.�.200�), emendat mir-Regolament tal-Kummis-
sjoni (KE) Nru 363/2004 tal-25 ta’ Frar 2004 (ĠU L 63, tat-28.2.2004); L-għajnuna għall-impjiegi – Ir-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2204/2002 tal-�2 ta’ Diċembru 2002 (ĠU L 337, tat-
�3.�2.2002).
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kategoriji ta’ għajnuna Statali kompatibbli mat-Trattat jekk ikunu jilħqu ċerti kondizzjo-
nijiet u jeżentawhom mill-ħtieġa li jiġu notifikati minn qabel u approvati mill-Kummis-
sjoni. Fl-2005 biss, kien hemm 197 miżura li għalihom ġew sottomessi skedi ta’ infor-
mazzjoni279 mill-Istati Membri taħt l-eżenzjoni tal-kategorija ta’ l-SMEs, 70 taħt 
l-eżenzjoni ta’ kategorija għat-taħriġ u 26 taħt l-eżenzjoni ta’ kategorija għall-impjiegi. 
Minn meta ddaħħlu dawn ir-Regolamenti dwar eżenzjoni, in-numru ta’ każi notifikati 
li jaqgħu taħt wieħed minn dawn it-tliet objettivi naqas b’mod sinifikanti. Iżda xi kul-
tant, miżura ta’ għajnuna notifikata jew miżura ta’ għajnuna kontra l-liġi tista’ teħtieġ 
investigazzjoni aktar approfondita mill-Kummissjoni.

Ir-riforma tas-sistema Taljana tat-taħriġ vokazzjonali (l-Italja)280

546. Wara lment fl-2002, li allega li ngħatat għajnuna kontra l-liġi mir-Reġjun tal-
Piemonte lil entitajiet inkarigati mill-attivitajiet ta’ taħriġ, irriżulta li l-iskema kienet 
tapplika għas-sistema sħiħa tat-taħriġ vokazzjonali fl-Italja, għaliex il-bażi legali ewle-
nija tagħha kienet liġi nazzjonali. Għaldaqstant, il-Kummissjoni, fid-deċiżjoni tagħha li 
tibda l-proċedura formali ta’ l-investigazzjoni, iddeċidiet li twessa’ l-valutazzjoni sabiex 
tkun tinkludi l-iskema nazzjonali.
547. L-għan tal-miżura kien li tingħata għajnuna lill-benefiċjarji biex jiksbu xi 
rekwiżiti ta’ kwalità assoċjati mar-riforma li għaddejja fis-sistema Taljana tat-taħriġ. 
Kienet tikkonsisti f ’għotjiet sabiex jiġu kkumpensati diversi tipi ta’ spejjeż li jagħmlu l-
benefiċjarji, li kienu kemm entitajiet pubbliċi kif ukoll privati, kemm jekk jagħmlu pro-
fitti u kemm jekk le. Barra minn hekk, kienu qed iwettqu attivitajiet ta’ taħriġ vokazzjo-
nali kemm fil-qafas tas-sistema edukattiva nazzjonali Taljana (taħriġ istituzzjonali 
immirat soċjalment (institutional social targeted training) indirizzat lill-individwi) u fis-
suq miftuħ, fil-konfront ta’ l-intrapriżi u ta’ l-impjegati tagħhom. Din ta’ l-ewwel tqieset, 
ukoll fuq il-bażi tal-ġurisprudenza rilevanti ta’ l-UE, li ma tinvolvi ebda attività ekono-
mika. Barra minn hekk, kienet imposta obbligazzjoni ta’ kontabilità separata fuq il-
benefiċjarji, li ppermettiet distinzjoni bejn l-ispejjeż u l-għajnuna relatata skond l-oq-
sma ta’ attivitajiet li ssemmew aktar ’il fuq.
548. Għaldaqstant, il-Kummissjoni kkonkludiet, fid-deċiżjoni finali tagħha li ġiet 
adottata fit-28 ta’ Frar, li parti kbira mill-attivitajiet ikkonċernati ma kinux ta’ natura 
ekonomika u għalhekk il-kumpens relatat ma’ dawn l-attivitajiet tqies li ma jikkostitwix 
għajnuna Statali. Madankollu, il-finanzjament pubbliku relatat ma’ l-attivitajiet 
ekonomiċi mwettqa, tqies bħala għajnuna Statali. Il-Kummissjoni kkonkludiet li parti 
mill-għajnuna kienet kompatibbli skond ir-regolamenti ta’ eżenzjoni tal-kategorija dwar 
l-għajnuna għat-taħriġ u għall-impjiegi iżda qieset li l-bqija kien inkompatibbli u ord-
nat li jinġabar lura mingħand il-benefiċjarji.

279 Il-mekkaniżmu previst mir-Regolament dwar eżenzjoni ta’ kategorija u li jissostitwixxi l-ħtieġa tan-
notifika.

280 Il-każ C 22/2003 Ir-riforma ta’ l-istituzzjonijiet tat-taħriġ.
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Il-Ford Genk (il-Belġju)281

549. Fit-22 ta’ Ġunju, l-awtoritajiet Belġjani nnotifikaw proposta għall-għajnuna 
għat-taħriġ lill-Ford-Werke GmbH – parti mill-Ford Motor Company- f ’Genk, il-
Belġju. Din tikkonċerna għajnuna ad hoc mill-komunità Fjamminga, li tammonta għal 
EUR 12.28 miljun, għall-ispejjeż eliġibbli li jkopru perjodu ta’ tliet snin (mill-2004 sa l-
2006). L-ispejjeż eliġibbli totali tal-proġett tat-taħriġ (inkluż taħriġ speċifiku u ġenerali) 
huma EUR 33.84 miljun. Il-Kummissjoni bdiet proċedura formali ta’ investigazzjoni 
minħabba d-dubji serji jekk l-għajnuna prevista tissodisfax il-kondizzjonijet tar-regola-
ment dwar l-għajnuna għat-taħriġ. Dubji bħal dawn jirreferu kemm għall-eliġibilità ta’ 
ċerti spejjeż (b’mod partikolari rigward l-effett ta’ inċentiv ta’ l-għajnuna), kif ukoll 
għall-klassifika proposta ta’ l-infiq (“taħriġ ġenerali” kontra “taħriġ speċifiku”).

It-tnaqqis fl-IRAP (L-Italja)282

550. Fis-7 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni awtorizzat inċentivi fiskali għall-kumpa-
niji, li ġew adottati mill-Italja fil-liġi tad-digriet dwar il-kompetittività (14/03/2005 Nru 
80). L-iskema tipprovdi għat-tnaqqis mit-taxxa Taljana fuq attivitajiet produttivi 
reġjonali (IRAP) u għandha tagħti stimolu lill-ħolqien ta’ l-impjiegi, speċjalment fin-
nofsinhar ta’ l-Italja. L-ispiża għall-baġit (id-dħul mitluf) tammonta għal madwar EUR 
846 miljun.
551. Il-miżura għandha l-għan li tiffavorixxi l-ħolqien ta’ l-impjiegi billi jitnaqqsu 
l-ispejjeż tax-xogħol li jġorru l-intrapriżi, permezz ta’ tnaqqis ta’ kull sena fil-bażi fiska-
li ta’ l-IRAP għal kull impjieg maħluq m’ilux. L-intrapriżi li joperaw fiż-żoni megħjuna 
jistgħu jibbenefikaw minn tnaqqis akbar. Meta jiġi kkalkulat il-ħolqien nett ta’ l-impjie-
gi, il-miżura tqis biss il-kuntratti mingħajr terminu fiss, biex b’dan il-mod jiġi żgurat li 
l-impjiegi l-ġodda li nħolqu b’dan il-mod ser ikunu stabbli u jinżamm għal perjodu 
raġonevolment twil.
552. Hemm każ pendenti dwar l-IRAP quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, li ntalbet 
tagħti deċiżjoni preliminari dwar jekk taxxa bħall-IRAP hijiex kompatibbli mal-proj-
bizzjoni ta’ l-UE għat-taxxi nazzjonali fuq id-dħul minbarra l-VAT. Madankollu, dan 
ma jipprevjenix lill-Kummissjoni milli tilħaq deċiżjoni dwar din il-miżura, sal-punt li 
l-Italja għandha d-dritt li tapplika l-IRAP. Filfatt il-miżura għandha tendenza lejn l-
eliminazzjoni gradwali tat-taxxa, fejn tagħti prijorità lill-esklużjoni ta’ l-ispejjeż tax-
xogħol mill-bażi fiskali, sabiex l-approvazzjoni tagħha mhux se ddgħajjef is-sitwaz-
zjoni korrenti.
553. Għaldaqstant, fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni kkonkludiet li, sal-punt 
li l-Italja għandha d-dritt tapplika l-IRAP, il-miżura tissodisfa l-kondizzjonijiet kollha li 
ġew stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 2204/02 dwar l-applikazzjoni tar-regoli ta’ l-
għajnuna Statali għall-impjiegi u qieset il-miżura bħala kompatibbli mar-regoli ta’ l-
għajnuna Statali għaliex tħeġġeġ il-ħolqien ta’ l-impjiegi b’mod partikolari fiż-żoni 

28� Il-każ N 33�/2005 Ford Genk.
282 Il-każ N �98/2005 Il-Liġi Nru 80/2005, l-Artikolu 11-ter.
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megħjuna (fil-Mezzogiorno (fir-reġjuni ta’ l-Italja t’isfel)) fejn ir-rata tal-qgħad għadha 
għolja meta mqabbla ma’ partijiet oħrajn fl-Italja.

10. l-għajnuna fiskali

Il-kumpaniji eżenti ta’ Ġibiltà (Ir-Renju Unit)28�

554. Fid-19 ta’ Jannar, il-Kummissjoni pproponiet miżuri xierqa biex ir-Renju Unit 
ineħħi ftit ftit il-leġiżlazzjoni dwar il-kumpaniji eżenti ta’ Ġibiltà. Ladarba dawn il-
miżuri xierqa kienu formalment aċċettati mir-Renju Unit fit-18 ta’ Frar, saru jorbtu le-
galment. Skond din l-iskema “kumpanija eżenti” ma kinitx tħallas taxxa fuq id-dħul fuq 
il-profitti tagħha, iżda kienet soġġetta biss għal taxxa annwali fissa ta’ bejn GBP 225 u 
GBP 300 (madwar EUR 350-EUR 500). L-ebda Ġibiltan jew residenti f ’Ġibiltà ma seta’ 
jkollu interess benefiċjarju fl-ishma ta’ kumpanija eżenti u ma setgħetx twettaq kwa-
lunkwe negozju jew kummerċ f ’Ġibilità.
555. L-iskema kkostitwiet għajnuna Statali għaliex l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-pro-
fitti kkonferiet vantaġġ lill-kumpaniji eżenti meta mqabbla ma’ kumpaniji li huma 
soġġetti għar-rata fiskali korporattiva (corporate tax rate) standard ta’ Ġibilità ta’ 35 %. 
Barra minn hekk, kienet limitata għal kumpaniji b’attivitajiet esklużivament barra mill-
pajjiż (attivitajiet lil hinn mix-xtut) biex b’hekk tgħawġu l-kummerċ u l-kompetizzjoni 
bejn l-Istati Membri. Għaliex l-iskema ġejja minn qabel l-adeżjoni tar-Renju Unit ma’ 
l-UE, tqieset bħala għajnuna eżistenti, li għaliha l-Kummissjoni trid issegwi proċedura 
ta’ kooperazzjoni ma’ l-Istat Membru u ma tistax tordna l-ġbir lura.
556. Il-miżuri tal-Kummissjoni ser ineħħu ftit ftit l-iskema sa l-aħħar ta’ l-2010, u 
ser jimponu limiti stretti fuq il-kumpaniji benefiċjarji eżisteni li jbiddlu s-sjieda jew l-
attitivitajiet. Din kienet l-ewwel darba li l-Kummissjoni imponiet limiti bħal dawn f ’każ 
ta’ għajnuna Statali. Dawk li daħlu ġodda ser jiġu aċċettati fl-iskema biss matul perjodu 
tranżitorju qasir ta’ inqas minn tmintax-il xahar, u biss f ’numri ferm limitati. Barra 
minn hekk, il-benefiċċji ta’ dawk li jidħlu ġodda ser jintemmu f ’Diċembru 2007, min-
flok f ’Diċembru 2010 għall-benefiċjarji eżistenti. Il-perjodu tranżitorju ta’ ħames snin 
għall-benefiċjarji eżistenti ta’ l-għajnuna fiskali eżistenti jirrifletti l-prattika tal-Kum-
missjoni fid-deċiżjonijiet f ’każijiet simili284.

283 Il-każ E 7/2002 Il-Kumpaniji Eżenti ta’ Ġibiltà, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-�9.�.2005.
284 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-�7.2.2003 dwar l-iskema ta’ l-għajnuna implimentata mill-

Belġju għaċ-ċentri ta’ koordinazzjoni li ġew stabbiliti fil-Belġju, 2003/755/KE (ĠU L 282, tat-
30.�0.2003); id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-�7.2.2003 dwar l-għajnuna Statali implimentata 
mill-Olanda għall-attivitajiet ta’ finanzjament internazzjonali, 2003/5�5/KE (ĠU L �80, tat-
�8.7.2003).
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Il-fond ta’ riżerva eżenti mit-taxxa fil-Greċja28�

557. Fl-20 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni bdiet proċedura formali ta’ investigazzjoni u 
fl-istess deċiżjoni adottat għall-ewwel darba inġunzjoni ta’ sospensjoni fuq skema ta’ 
fond ta’ riżerva eżenti mit-taxxa fil-Greċja. Il-kumpaniji f ’diversi setturi (inklużi: it-tes-
sili, il-metalli bażiċi, il-manifattura tal-karozzi, il-produzzjoni ta’ l-enerġija, it-tħaffir 
tal-mini, l-agrikultura u s-sajd intensivi, il-kumpaniji kummerċjali kbar u internazzjo-
nali u l-intrapriżi speċifiċi tat-turiżmu), tħallew inaqqsu l-bażi fiskali tagħhom sa 35 % 
mill-profitti tagħhom. Il-fondi maħluqa kienu mfassla biex jiffinanzjaw l-investiment u 
proġetti oħrajn bħall-espansjoni u l-modernizzazzjoni ta’ l-impjanti u tal-bini, ix-xiri ta’ 
tagħmir ġdid jew ta’ vetturi ġodda, investimenti mmotivati mill-ambjent, l-ispejjeż tal-
kera, studji, taħriġ, ir-reġistrazzjoni tal-brevetti, il-pjanijiet ta’ ristrutturar u ħafna 
oħrajn.
558. Din il-miżura tikkostitwixxi għajnuna Statali għaliex teħles b’mod parzjali lill-
kumpaniji fis-setturi speċifikati, li huma involuti f ’kummerċ transkonfinali attiv, mit-
tassazzjoni korporattiva. Barra minn dan il-Kummissjoni kkonkludiet fuq bażi prelimi-
nari li l-iskema ma tissodisfax il-kondizzjonijiet ta’ kompatibilità li ġew stabbiliti 
fir-regoli xierqa ta’ l-għajnuna Statali.
559. Din il-miżura hija illegali għaliex qatt ma ġiet innotifikata lill-Kummissjoni. 
Peress illi hija parti mis-sistema fiskali Griega, kienet direttament applikabbli; għalhekk 
eluf ta’ kumpaniji setgħu jitolbu l-benefiċċju direttament mill-awtoritajiet fiskali. Sabiex 
titwaqqaf immedjatament l-applikazzjoni tagħha u biex tiġi pprevenuta żjieda fit-
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni, il-Kummissjoni ordnat lill-Greċja biex tissospendi minnu-
fih l-għotja ta’ l-għajnuna Statali sakemm tittieħed deċiżjoni finali.

It-tnaqqis fit-taxxa għall-mezzi ta’ l-investiment speċjalizzati fil-kumpaniji 
b’kapitalizzazzjoni żgħira (l-Italja)28�

560. Fis-6 ta’ Settembru, il-Kummissjoni ħadet deċiżjoni negattiva fejn ordnat il-
ġbir lura ta’ skema fiskali Taljana li tnaqqas it-taxxa sostituttiva (substitute tax) fuq il-
qligħ kapitali li jiġi akkumulat f ’mezzi ta’ investiment kollettiv mingħajr terminu fiss li 
huma speċjalizzati fiż-żamma ta’ l-istokks ta’ kumpaniji b’kapitalizzazzjoni żgħira u 
medja li huma elenkati f ’boroż tal-kambju li jiġu rregolati mill-UE (“small caps”(jiġifieri 
kapitalizzazzjoni ta’ bejn $250 miljun sa $1 biljun)) minn 12.5 għal 5 %. Il-mezzi ta’ in-
vestiment kollettiv li għalihom kien japplika t-tnaqqis fit-taxxa kienu jinkludu kemm 
skemi tat-tip korporattiv (bħall-kumpaniji SICAV) kif ukoll mezzi kuntrattwali. Dawn 
ta’ l-aħħar m’għandhomx forma korporattiva, iżda jiġu ġestiti minn intermedjarji finan-
zjarji li huma intrapriżi għall-iskopijiet tal-liġi tal-kompetizzjoni. Is-small caps 
ikkonċernati kienu kumpaniji li kienu elenkati f ’boroż ta’ kambju rregolati fl-UE, li 
għandhom kapitalizzazzjoni inqas minn EUR 800 miljun.

285 Il-każ C 37/2005 (ex-NN ��/2004), Fond ta’ riżerva eżenti mit-taxxa għal ċerti kumpaniji.
286 Il-każ C �9/2004 Tnaqqis fit-taxxa għall-mezzi ta’ investiment speċjalizzati f ’kumpaniji żgħar tal-kapi-

talizzazzjoni, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6.9.2005.
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561. Għalkemm formalment disponibbli għall-mezzi speċjalizzati kollha, l-iskema 
nstab li hija sussidju indirett li jiffavorixxi (i) l-intermedjarji finanzjarji li jistabbilixxu 
mezzi ta’ investiment apposta biex jinvestu fl-istokks tas-small caps kwotati fuq il-borża, 
b’mod partikolari għall-kumpaniji ta’ ġestjoni u (ii) is-small caps infushom li jkollhom 
aċċess għall-kapital f ’kondizzjonjiet aktar favorevoli mill-kumpaniji b’mod ġenerali. Il-
Kummissjoni kkonkludiet ukoll li l-għajnuna kienet inkompatibbli mas-suq komuni 
minħabba li ma kellhiex l-għan li tikseb la għanijiet ta’ żvilupp u lanqas il-ħolqien ta’ l-
impjiegi. L-għajnuna ġiet ippromulgata mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tal-Kum-
missjoni u l-Kummissjoni ordnat il-ġbir lura tat-tnaqqis fit-taxxi li rċevew l-intermed-
jarji finanzjarji. Id-deċiżjoni hija interessanti għaliex tiċċara li (i) tnaqqis fit-taxxa li 
jiffavorixxi ċerti prodotti finanzjarji jista’ jikkostitwixxi għajnuna indiretta għall-
intrapriżi li jagħtu spinta lil u jirċievu l-investimenti, u (ii) l-intermedjarji finanzjarji 
jridu jirrimborsaw tnaqqis fit-taxxa li jinsab li huwa għajnuna.

It-tnaqqis fit-taxxa favur il-kumpaniji li jiġu kkwotati għall-ewwel darba (l-Italja)287

562. Fis-16 ta’ Marzu, il-Kummissjoni ddeċidiet li skema Taljana li tnaqqas ir-rati 
fiskali nominali u effettivi tal-kumpaniji li jiġu kwotati fuq il-borża tal-kambju rregolata 
ta’ l-UE fl-2004 kienet għajnuna inkompatibbli mas-suq komuni. L-Italja ppromulgat 
din l-iskema fiskali speċjali fil-liġi baġitarja ta’ l-2004 bl-għan li tħeġġeġ lill-kumpaniji 
biex jiġu kkwotati. L-iskema pprovdiet għal esklużjoni mid-dħul taxxabbli ta’ l-ispejjeż 
ta’ kwotazzjoni (minbarra t-tnaqqis fiskali ordinarju) u tnaqqis ta’ tliet snin tar-rata 
fiskali korporattiva ta’ 13 % għal kumpaniji bħal dawn.
563. Id-deċiżjoni hija interessanti għaliex tiċċara l-kunċett ta’ selettività tal-
miżuri fiskali kummerċjali. Il-Kummissjoni ddeċidiet li għalkemm formalment dis-
ponibbli għall-intrapriżi kollha li jiġu kkwotati fil-borża tal-kambju ta’ l-UE, l-
inċentivi kellhom jitqiesu bħala għajnuna Statali għaliex kienu jingħataw biss 
lill-kumpaniji li setgħu jillistjaw fit-terminu qasir ta’ żmien permess mil-leġiżlazzjoni 
Taljana. Il-Kummissjoni sabet li l-inċentivi rriżultaw fl-eżenzjoni parzjali tad-dħul 
li qalgħu l-benefiċjarji fil-perjodu ta’ tliet snin wara l-kwotazzjoni; inċentiv fiskali 
sproporzjonat għall-għan li tiġi mħeġġa kwotazzjoni ġdida. Il-fatt li tnaqqis sini-
fikanti fit-taxxa kien disponibbli biss għall-kumpaniji li llistjaw fl-2004 kellu l-effett 
li jiffavorixxi wħud mill-intrapriżi li kellhom l-akbar tkabbir għoli fl-Italja u seta’ 
jaffettwa b’mod ħażin il-kummerċ u l-kompetizzjoni intra-komunitarji. Fl-
aħħarnett, il-Kummissjoni qieset li ladarba l-għajnuna ma tħallsitx f ’relazzjoni 
għall-investimenti eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna skond ir-regoli ta’ l-għajnuna 
Statali, kienet inkompatibbli mas-suq komuni. Minħabba li l-għajnuna ġiet ippro-
mulgata mingħajr l-approvazzjoni minn qabel tal-Kummissjoni, id-deċiżjoni finali 
tordna l-ġbir lura tat-tnaqqis fit-taxxa mogħtija.

287 Il-każ C 8/2004 Premjum fiskali favur il-kumpaniji jiġu kkwotati għall-ewwel darba, Id-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni tas-�6.3.2005.
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Il-kumpaniji holding eżenti ta’ l-1929 (il-Lussemburgu)288

564. Fl-20 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni pproponiet miżuri xierqa dwar il-
leġiżlazzjoni tal-Lussemburgu dwar “Holdings Eżenti ta’ l-1929”. Din il-leġiżlazzjoni tip-
provdi li l-kumpaniji holding li huma rreġistrati fil-Lussemburgu skond il-forom speċjali 
għal holdings eżenti huma ħielsa mit-taxxi kummerċjali tal-Lussemburgu fuq id-divi-
dendi, l-interessi, ir-royalties u qligħ ieħor, sakemm jeżerċitaw biss ċerti attivitajiet li 
jinkludu s-servizzi ta’ finanzjament, liċenzjar, ġestjoni u koordinazzjoni fil-grupp mul-
tinazzjonali li jappartjenu għalih. Ir-reviżjoni tal-Kummissjoni ġiet mgħaġġla bl-
inklużjoni, fl-2003, tar-reġim tal-holdings eżenti fil-lista ta’ miżuri fiskali dannużi fi ksur 
tal-kodiċi ta’ kondotta dwar it-tassazzjoni kummerċjali tal-Kunsill. Ir-reviżjoni saret 
skond il-proċedura ta’ kooperazzjoni li tapplika għall-miżuri fis-seħħ qabel ma daħal 
fis-seħħ it-Trattat KEE.
565. Il-Kummissjoni qieset li l-eżenzjonijiet fiskali jikkostitwixxu għajnuna inkom-
patibbli mas-suq komuni. Hija sabet li dawn l-eżenzjonijiet jiffavorixxu biss lill-kumpa-
niji holding li jwettqu ċerti attivitajiet magħżula u jistgħu jgħawġu b’mod serju l-kompe-
tizzjoni għaliex is-servizzi finanzjarji li tipikament jagħmlu l-holdings eżenti isiru fi 
swieq internazzonali fejn il-kompetizzjoni hija intensa. Il-Kummissjoni tqis li t-tnaqqis 
fit-taxxa kienu għajnuna operattiva, għaliex ħelsu lill-benefiċjarji minn ħlasijiet tipika-
ment imposti fuq l-intrapriżi fil-Lussemburgu mingħajr ma jikkontribwixxu għall-
iżvilupp ekonomiku jew għall-ħolqien ta’ l-impjiegi. Fl-għeluq tal-proċedura ta’ koope-
razzjoni, il-Kummissjoni stiednet lil-Lussemburgu tirrevoka l-eżenzjonijiet. Ladarba 
l-għajnuna hija kkwalifikata bħala eżistenti, il-Kummissjoni tista’ biss titlob bidliet 
għall-futur iżda mhux għall-imgħoddi.

Il-Kummissjoni tagħlaq l-investigazzjoni fl-għajnuna Statali dwar tnaqqis fit-taxxa 
għall-klabbs sportivi fl-Italja (il-liġi ‘Salvacalcio’)

566. F’Novembru 2003, il-Kummissjoni bdiet proċedura formali ta’ investigazzjoni 
fil-miżuri leġiżlativi li adottat l-Italja (il-liġi ‘Salvacalcio’), li mmodifikaw ir-regoli tal-
kontabilità għall-klabbs ta’ l-isport professjonali u tawhom ċerti vantaġġi fiskali. 
Minħabba t-tħassib li esprimiet il-Kummissjoni, l-awtoritajiet Taljani qablu li jimmodi-
fikaw il-miżuri bil-għan li jneħħu kwalunkwe effett fuq it-tassazzjoni. L-Italja kienet 
introduċiet il-modifiki permezz tal-Liġi Nru 62 tat-18 ta’ April, li ppermettiet lill-Kum-
missjoni tiddeċiedi fit-22 ta’ Ġunju289 li l-miżuri emendati ma baqgħux jikkostitwixxu 
għajnuna Statali. Dan il-każ jenfasizza li – minkejja l-attitudni pożittiva tal-Kummissjo-
ni lejn il-promozzjoni ta’ l-isport – il-klabbs tal-futbol professjonali jinvolvu rwieħhom 
f ’attivitajiet ekonomiċi rilevanti u huma soġġetti għar-regoli normali ta’ l-għajnuna Sta-
tali bħal kwalunkwe intrapriża oħra.

288 Il-każ E 53/200� Il-kumpaniji holding eżenti ta’ l-1929, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20.�0.2005.
289 Il-każ C 70/2003 Miżuri favur il-klabbs sportivi Taljani, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22.6.2005.
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L-eżenzjoni mit-taxxa dwar il-kuntratti ta’ l-assigurazzjoni mhux tas-saħħa favur 
soċjetajiet mutwi u tal-provvediment (Franza)290

567. Fit-2 ta’ Marzu, il-Kummissjoni adottat miżuri li talbu lil Franza tabolixxi, sa 
l-1 ta’ Jannar 2006, l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-kuntratti ta’ l-assigurazzjoni li jgawdu 
s-soċjetajiet mutwi u tal-provvediment fil-każ ta’ riskji ta’ assigurazzjoni mhux tas-
saħħa.
568. Fi Franza, il-kuntratti ta’ l-assigurazzjoni konklużi minn soċjetajiet mutwi rre-
golati mill-Kodiċi dwar is-soċjetajiet mutwi u tal-provvedimenti ma kinux soġġetti 
għat-taxxa fuq il-kuntratti ta’ l-assigurazzjoni. Il-Kummissjoni qieset li din l-eżenzjoni 
kkostitwiet għajnuna Statali għaliex ikkonferiet vantaġġ lis-soċjetajiet mutwi u tal-prov-
vediment li ma jgawdux minnu kumpaniji ta’ l-assigurazzjoni oħrajn Franċiżi u barra-
nin li qed jikkompetu magħhom.
569. Ladarba Franza aċċettat il-miżuri xierqa, it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni bejn 
is-soċjetajiet mutwi u tal-provvediment min-naħa waħda u l-kumpaniji ta’ l-assiguraz-
zjoni min-naħa l-oħra ntemm f ’dan ir-rigward. Ir-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
u l-implimentazzjoni tagħha minn Franza hija segwitu għall-azzjoni li ttieħdet fit-13 ta’ 
Novembru 2001291, meta l-Kummissjoni talbet lil Franza ttemm l-eżenzjoni tas-
soċjetajiet mutwi u tal-provvediment mit-taxxa fuq il-kuntratti ta’ l-assigurazzjoni fil-
każ tar-riskji ta’ l-assigurazzjoni tas-saħħa. Wara dik il-proposta, Franza ssostitwiet l-
eżenzjoni speċifika għas-soċjetajiet mutwi u tal-provvediment b’eżenzjoni għal dawk li 
jissejħu kuntratti ta’ l-assigurazzjoni tas-saħħa “ta’ solidarjetà”, jiġifieri kuntratti li ġew 
konklużi mingħajr eżami mediku minn qabel, irrispettivament mill-Istat tal-korp li jip-
provdi l-kopertura. Din l-eżenzjoni ta’ l-aħħar tqieset mill-Kummissjoni bħala li hija 
kompatibbli mar-regoli ta’ l-għajnuna Statali fit-2 ta’ Ġunju 2004292.

It-tnaqqis fit-taxxa għat-teħid ta’ kontroll ta’ ditti industrijali f’diffikultà (Franza)29�

570. Fl-1 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni approvat skema ġdida Franċiża ta’ tnaqqis fit-
taxxa għat-teħid ta’ kontroll ta’ ditti industrijali f ’diffikultà. L-għajnuna tieħu l-forma ta’ 
tnaqqis fit-taxxa korporattiva, fit-taxxa kummerċjali (taxe professionnelle), u fit-taxxa 
fuq il-proprjetà (taxe foncière)294. L-ammont ta’ l-għajnuna jvarja skond l-għadd ta’ im-
pjiegi maħluqa u r-reġjuni fejn iseħħ it-teħid ta’ kontroll. Fir-reġjuni l-inqas iffavoriti, 
l-għajnuna hija disponibbli għad-ditti kollha; f ’postijiet oħrajn hija limitata għall-
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju.

290 Il-każ E 20/2004 L-eżenzjoni mit-taxxa dwar il-kuntratti ta’ l-assigurazzjoni mhux tas-saħħa favur 
soċjetajiet mutwi u tal-provvediment, Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2.3.2005.

29� Ara r-Rapport tal-Kompetizzjoni ta’ l-200�, il-każ E46/200�.
292 ĠU C�26, tal-25.5.2005.
293 Il-każ N 553/04 Tnaqqis fit-taxxa għat-teħid ta’ kontroll tad-ditti industrijali f ’diffikultà, id-Deċiżjoni 

tal-Kummissjoni ta’ l-�.6.2005.
294 L-Artikolu 44 septies, �383 A u �464 B tal-Kodiċi Fiskali Ġenerali Franċiż.
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571. Il-Kummissjoni qieset li l-iskema hija kompatibbli mal-Linji ta’ Gwida dwar 
l-għajnuna reġjonali295 u r-Regolament dwar l-għajnuna għall-SMEs296, u ħtieġet li l-im-
pjiegi maħluqa jinżammu għal mill-inqas ħames snin.
572. L-iskema tissostitwixxi waħda li kien hemm qabel li taħtha l-għajnuna għat-
teħid ta’ kontroll tad-ditti industrijali ma kinitx soġġetta għall-ebda ogħla limitu, u ma 
kien hemm l-ebda rabta mal-ħolqien ta’ l-impjiegi; ġie deċiż li dik l-iskema kienet 
inkompatibbli mar-regoli ta’ l-għajnuna Statali ta’ l-UE 297.

11. l-għajnuna biex tagħmel tajjeb għad-dannu kkawżat 
 mid-diżastri naturali

L-għargħar matul is-sajf ta’ l-2005 (il-Ġermanja u l-Awstrija)298

573. F’Awissu, fil-Ġermanja u fl-Awstrija, kien hemm diversi diżastri minħabba 
għargħar akbar minn qatt qabel. F’uħud mill-provinċji, l-awtoritajiet lokali kejlu livelli 
ta’ l-ilma li ma nħassewx qabel għal 300 sena, u li kkawżaw danni konsiderevoli għall-
infrastruttura pubblika, għad-djar u għall-intrapriżi li jinsabu fiż-żoni affettwati. Sabiex 
jagħmlu tajjeb b’mod parzjali għad-danni lill-intrapriżi kkawżati minn dan id-diżastru 
naturali, il-gvernijiet ta’ l-Awstrija u l-Ġermanja nnotifikaw lill-Kummissjoni diversi 
skemi ta’ għajnuna.
574. Il-Kummissjoni ddeċidiet fil-każijiet kollha nnotifikati li ma tqajjimx 
oġġezzjonijiet u li tapprova l-għajnuna fuq il-bażi ta’ l-Artikolu 87(2)(b). Il-Kummissjo-
ni bbażat il-valutazzjoni tagħha fuq il-‘prinċipji ta’ gwida’ li ġejjin: sabiex jiġi evitat li 
intrapriża tkun aħjar wara li tirċievi għajnuna minħabba diżastru naturali, il-kumpens 
żejjed kellu jkun eskluż b’mod strett, għalhekk id-dannu materjali kkawżat direttament 
mid-diżastru naturali biss tqies eliġibbli u fi kwalunkwe wieħed mill-każijiet il-kumpens 
massimu ta’ 100 % ta’ dawn l-ispejjeż qatt ma nqabeż. Biex ikun ivverifikat li l-kumpens 
żejjed kien effettivament eskluż, kien hemm bżonn li jkun hemm għal-lest mekkaniżmu 
ta’ sorveljanza ċentralizzat u istituzzjonalizzat sabiex jiġi ddeterminat sa liema punt id-
dannu seta’ kien kopert mill-assigurazzjoni u biex jiġi ggarantit illi l-appoġġ massimu 
possibbli ma jinqabiżx. Fil-każijiet kollha l-kunċett tad-dannu kien ibbażat fuq l-ispejjeż 
tal-finanzjament mill-ġdid u/jew tal-valur tas-sostituzzjoni. It-telf soffert u l-profitti mi-

295 Linji ta’ gwida dwar għajnuna nazzjonali reġjonali (ĠU C 74, ta’ l-�0.3.�998, p. 9) kif emendati mil-linji 
ta’ gwida ġodda għall-għajnuna reġjonali għall-2007-20�3 li ġew adottati fil-2� ta’ Diċembru 
2005.

296 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/200� tat-�2 ta’ Jannar 200� dwar l-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna ta’ l-Istat lill-impriżi żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 
�0, tat-�3.�.200�, p. 33), emendat mir-Regolament (KE) Nru 364/2004 tal-25 ta’ Frar 2004 (ĠU L 63, 
tat-28.2.2004, p. 22).

297 ĠU L �08, tas-�6.4.2004.
298 Il-każ N 435/2005 Il-miżuri Awstrijaċi biex jagħmlu tajjeb għad-dannu kkawżat mill-għargħar ta’ l-

2005; il-każ N 442/2005 L-għajnuna lid-ditti u lill-professonijiet liberali biex jagħmlu tajjeb għad-dannu 
kkawżat mill-għargħar ta’ Awissu 2005 fil-Bavarja; u l-każ N 466 B/2005 Il-Fond Bavarjan tad-Diffikul-
tajiet – L-għargħar tas-Sajf ta’ l-2005.
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tlufa li huma assoċjati ma’ interruzzjonijiet temporanji tal-proċess ta’ produzzjoni, it-
telf ta’ l-ordnijiet, tal-klijenti jew tas-swieq ma tqisux li huma eliġibbli.

12. oħrajn: is-saħħa, is-servizz postali, id-difiża

Ir-riforma tas-sistema Olandiża ta’ l-assigurazzjoni tal-kura tas-saħħa299

575. Fit-3 ta’ Mejju, il-Kummissjoni awtorizzat finanzjament pubbliku ta’ EUR 15-il 
biljun għal riforma fundamentali tas-sistema ta’ l-assigurazzjoni tas-saħħa fl-Olanda. 
L-għan tar-riforma huwa li jiġi ggarantit aċċess għaċ-ċittadini kollha filwaqt li tingħata 
spinta lill-effiċjenza u lis-sostenibbiltà finanzjarja fil-provvista tal-kura tas-saħħa. Għal 
dan l-għan, l-awtoritajiet stabbilew sistema ta’ ekwalizzazzjoni tar-riskju bejn l-assigu-
raturi u jappoġġjaw it-trasformazzjoni tas-sistema billi jagħtu kapital għall-bidu lil ċerti 
assiguraturi.
576. L-Att il-ġdid dwar l-assigurazzjoni tas-saħħa ser joħloq suq uniku għall-assi-
gurazzjoni privata tas-saħħa fl-Olanda. Sabiex tiġi żgurata s-solidarjetà, l-assiguraturi 
tas-saħħa ser ikunu obbligati mill-gvern Olandiż li jaċċettaw liċ-ċittadini kollha u mhux 
ser jitħallew jiddifferenzjaw il-primjums. L-ewwelnett, sabiex jiġu kkumpensati l-assi-
guraturi għal dawn l-obbligi ta’ servizz pubbliku, l-awtoritajiet Olandiżi ser jintroduċu 
sistema li biħsiebha tinnewtralizza l-profili ta’ riskju differenti ta’ l-assiguraturi tas-saħħa 
minħabba l-portafolli tal-klijenti differenti tagħhom. Għalkemm il-Kummissjoni ma 
kinitx konvinta li l-miżura ssodisfat il-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti fis-sentenza Alt-
mark ta’ l-ECJ, hija sabet il-miżura kompatibbli mas-suq komuni skond l-Artikolu 
86(2).
577. It-tieni, bħala miżura ta’ darba, il-Fondi tal-mard eżistenti ser jitħallew iġorru 
r-riżervi finanzjarji tagħhom fir-reġim tas-suq il-ġdid f ’forma ta’ kapital tal-bidu. Il-
Fondi tal-mard, li ser jkunu ttrasformati f ’assiguraturi privati normali, jeħtieġu dawn 
ir-riżervi sabiex jissodisfaw ir-rekwiżiti tas-solvibilità imposti fuq l-assiguraturi tas-
saħħa. Fir-riforma tas-sistema tal-kura tas-saħħa, il-Gvern Olandiż qed jaġixxi skond 
waħda mill-prijoritajiet ta’ l-Istrateġija ta’ Liżbona, jiġifieri jipprova jiżgura “kura tas-
saħħa u kura tul medda twila ta’ żmien li hija finanzjarjament sostenibbli u vijabbli”. Il-
Kummissjoni sabet li din il-miżura hija meħtieġa u proporzjonata u għalhekk ikkonklu-
diet li l-miżura kienet kompatibbli mas-suq komuni skond l-Artikolu 87(3)(c).

Il-ħolqien tal-Banque Postale (Franza)�00

578. Wara notifika mill-awtoritajiet Franċiżi, il-Kummissjoni eżaminat diversi 
miżuri li jiffurmaw parti mit-trasferiment tal-kummerċ finanzjarju ta’ l-uffiċċju postali, 
La Poste (LP), lis-sussidjarja tiegħu, il-Banque Postale (BP).

299 Il-każijiet N 54�/2004 u N 542/2004 Ir-riforma tas-sistema Olandiża ta’ l-assigurazzjoni tal-kura tas-
saħħa, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3.5.2005.

300 Il-każ N 53�/2005 Il-ħolqien tal-Banque Postale, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-2�.�2.2005.



17�

III – Il-kontroll ta’ l-għajnuna Statali

579. Il-Kummissjoni kkontrollat li l-mezzi proprji li ġew ittrasferiti lill-BP, skond 
l-istandards tal-kontabilità applikabbli għall-operazzjonijiet ta’ dan it-tip, jikkorrispon-
du għall-mezzi proprji bħalissa assenjati lis-servizzi finanzjarji tal-LP. Fin-nuqqas ta’ 
kapital addizzjonali mil-LP, il-Kummissjoni kienet tal-fehma li, filwaqt li titiqes is-sit-
wazzjoni fiż-żmien tat-trasferiment tal-kummerċ, din id-dispożizzjoni ma tikkostitwix 
għajnuna Statali. Il-verifika li l-livell ta’ l-ishma tal-BP huwa biżżejjed għall-volum u 
għan-natura tal-kummerċ tagħha mhijiex kwistjoni għall-Kummissjoni: hija r-respon-
sabbiltà ta’ l-awtoritajiet nazzjonali prudenzjali.
580. Il-Kummissjoni vverifikat ukoll fuq il-bażi tal-ġurisprudenza rilevanti301 li l-
BP mhi ser tirċievi l-ebda vantaġġ ekonomiku permezz tar-remunerazzjoni mħallsa lil-
LP għall-provvista tas-servizzi. B’mod partikolari, il-Kummissjoni kkontrollat li l-
mekkaniżmi li jipprevjenu t-trasferiment tal-vantaġġi potenzjali tal-LP kienu għal-lest 
biex jipprevjenu kwalunkwe ħruġ bejn l-LP u s-sussidjarja tagħha. Fost l-oħrajn, l-awto-
ritajiet Franċiżi impenjaw irwieħhom li jiżguraw li l-BP ser tkun iffinanzjata b’mod strett 
skond il-kondizzjonijiet tas-suq. Barra minn dan, il-Kummissjoni kkontrollat li din ir-
remunerazzjoni kienet ikkalkulata fuq il-bażi tal-kontabilità analitika tal-LP, li ġiet stab-
bilita skond il-prinċipji li kienu applikati b’mod konsistenti u kienu oġġettivament 
ġustifikabbli.
581. Fil-21 ta’  Diċembru, il-Kummissjoni approvat it-trasferiment ta’ l-attivitajiet 
finanzjarji tal-LP minħabba li ma kienet ser tikkonferixxi l-ebda vantaġġ ekonomiku 
lill-BP. Il-kwistjonijiet assoċjati, li mhumiex marbuta direttament mat-trasferiment, 
bħad-dritt speċjali li jitqassam il-“livret A” (kont tat-tfaddil li fuqu ma titħallas taxxa), 
il-garanzija Statali mingħajr limitu mogħtija lil-LP u l-iskemi tal-pensjonijiet għall-
uffiċjali ta’ l-LP li ġew assenjati mill-ġdid lill-BP, ser jiġu eżaminati separatament.

Il-Hellenic Vehicle Industry S.A. – ELVO

582. Fis-7 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni bdiet proċedura formali ta’ investigazzjoni 
fil-każ ta’ l-għajnuna mhux innotifikata favur il-Hellenic Vehicle Industry S.A. – ELVO302, 
produttur Grieg tal-vetturi bil-mutur ċivili u militari u l-fornitur ewlieni ta’ l-Armata 
Griega. Fl-1999, il-gvern Grieg approva t-tħassir tad-djun tal-kumpanija fil-konfront 
tas-settur pubbliku li ġew akkumulati fl-1989-1999. Skond il-Greċja, l-għajnuna tam-
monta għal EUR 3.5 miljun, ibbenefikat minnha l-produzzjoni militari ta’ l-ELVO biss 
u, għalhekk, għandha tkun koperta mill-Artikolu 296 KE, li jippermetti d-deroga mill-
projbizzjoni ġenerali ta’ l-għajnuna Statali għal raġunijiet li huma direttament marbuta 
ma’ l-interessi essenzjali tas-sigurtà nazzjonali. Fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni disponib-
bli, il-Kummissjoni b’danakollu tqis li parti biss mill-għajnuna kienet favur il-produz-
zjoni militari u taqa’ fl-ambitu ta’ l-Artikolu 296 KE. L-għajnuna li fadal trid tiġi 
eżaminata skond ir-regoli ġenerali ta’ l-għajnuna Statali.

30� Il-każ C-83/0� P Chronopost [2003] ECR I-6993.
302 Il-każ C 47/2005 Għajnuna lill-ELVO (Hellenic Vehicle Industry S.A.) – il-Greċja.
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13. l-agrikultura

It-taxxa fuq il-fosfru minerali fil-fosfati ta’ l-għalf (id-Danimarka)

583. Fid-19 ta’ Jannar, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tqajjimx oġġezzjonijiet għat-
taxxa ġdida proposta fuq il-fosfru fl-għalf tad-Danimarka, li għandha l-għan li tnaqqas 
l-użu tal-fosfru fl-agrikultura303. Sabiex ma jiżdiedx il-livell totali fiskali fis-settur agri-
kolu Daniż, it-taxxa fuq l-art agrikola, min-naħa tagħha, ser titnaqqas. Jitqies li l-iskema 
ma tikkostitwix għajnuna Statali favur il-bdiewa. Tnaqqis ġenerali fit-taxxa fuq l-art 
għall-agrikultura huwa meqjus il-mod amministrativament l-aktar effiċjenti li jerġa’ ji-
tqassam id-dħul mit-taxxa fuq il-fosfru lis-settur agrikolu. It-taxxa fuq l-art ser titnaq-
qas għas-setturi agrikoli kollha, mhux biss għal dawk li jużaw l-għalf ta’ l-annimali u 
jħallsu t-taxxa fuq il-fosfru, li għall-inqas fit-teorija, seta’ jwassal għal vantaġġ għall-pro-
dutturi tal-pjanti. Madanakollu, ibbażat fuq il-loġika ambjentali ta’ l-iskema u l-fatt li 
r-regoli rilevanti ta’ l-għajnuna Statali jirreferu espressament għat-taxxa fuq il-proprjetà 
bħala mod wieħed biex ikunu kontrobilanċjati t-taxxi ambjentali ġodda, il-Kummissjo-
ni ddeċidiet li ma tqajjimx oġġezzjonijiet, anki jekk l-iskema kellha twassal għal vantaġġ 
bħal dan. L-ammont medju tat-tnaqqis fit-taxxa għal kull bidwi wkoll huwa baxx ħafna 
(madwar 700 DKK (EUR 95) fis-sena).

L-iskema ta’ l-għajnuna nazzjonali tal-LFA (Finlandja)

584. Fis-16 ta’ Marzu, il-Kummissjoni approvat miżura ġdida ta’ għajnuna Sta-
tali304 li għandha tkun ikkombinata ma’ l-appoġġ eżistenti għal żoni inqas iffavoriti 
li huma ffinanzjati b’mod konġunt mill-Komunità fil-qafas tal-programm Finlandiż 
għall-iżvilupp rurali. L-għajnuna tikkonsisti fi ħlas bażiku ta’ EUR 20 għal kull etta-
ru fiż-żoni ta’ appoġġ A, B u C1 u EUR 25 għal kull ettaru fiż-żoni ta’ appoġġ C2-C4. 
Dan il-ħlas bażiku jingħata għaż-żoni kollha li huma eliġibbli għall-għotja ffinan-
zjata b’mod konġunt. Barra minn dan, iż-żoni li jinsabu fl-irziezet tat-trobbija ta’ l-
annimali jirċievu ħlas addizzjonali ta’ EUR 80 għal kull ettaru.
585. Il-Kummissjoni żgurat ruħha li s-somma kkombinata (l-appoġġ eżistenti ffi-
nanzjat b’mod konġunt, il-ħlas bażiku ġdid u l-ħlas addizzjonali ġdid) ma teċċedix med-
ja ta’ EUR 250 għal kull ettaru. L-ammont tal-ħlas bażiku ġdid u tal-ħlas addizzjonali 
ġdid ser ikun ikkontrollat kull sena. Jekk ikun meħtieġ, ser jitnaqqsu bi proporzjon fil-
pajjiż kollu sabiex il-medja ta’ ħlas massimu ta’ EUR 250 għal kull ettaru ma tinqabiżx. 
Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-ħlasijiet ikkombinati lil żoni inqas iffavoriti fil-Finlan-
dja jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE, b’mod partikolari mal-punt 6 tal-Linji ta’ 
Gwida għall-għajnuna Statali ta’ l-UE 305 fis-settur agrikolu u ma’ l-Artikoli 14 u 15 tar-

303 Il-każ N 343/2004.
304 Il-każ N 284/2004.
305 Il-Linji ta’ Gwida Komunitarji għall-għajnuna Statali fis-settur agrikolu (ĠU C 28, ta’ l-�.2.2000).
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Regolament (KE) Nru 1257/99306, għal dawn ir-raġunijiet: il-ħlasijiet huwa mqassma 
b’mod ġeografiku b’tali mod li ż-żoni li għandhom l-inqas rendimenti jibbenefikaw l-
aktar; is-setturi li jiffaċċjaw problemi strutturali partikolari minħabba żvantaġġi natura-
li jirċievu aktar għajnuna; mhemm l-ebda kumpens żejjed meta l-livelli tal-ħlas jitqab-
blu ma’ dawk f ’reġjuni komparabbli fl-UE.

Ir-rimi ta’ l-iskart ta’ l-annimali fl-2003 (équarrissage) (Franza)

586. Fil-5 ta’ Lulju, il-Kummissjoni approvat għajnuna Statali ta’ madwar EUR 
325 miljun mogħtija fi ħdan l-qafas tas-sistema ta’ servizz pubbliku għar-rendiment 
(service public d’équarrissage) għall-ħażna u għall-qerda tal-pasti mil-laħam u għat-
trasport u l-qerda tal-bhejjem mejta u l-iskart ta’ l-annimali fl-2003307. Fl-istess ħin il-
Kummissjoni ddeċidiet li tibda l-proċedura formali ta’ investigazzjoni provduta fl-Ar-
tikolu 88(2) dwar l-għajnuna mogħtija lil ċertu negozju fil-laħam, li tikkonsisti 
f ’eżenzjoni mit-taxxa tar-rendiment fl-2003. Franza kompliet teżonera lil ċerti kumpa-
niji mill-ħlas tat-taxxa, kif diġà kien il-każ bejn l-1997 u l-2002. Din l-eżenzjoni kienet 
tapplika għall-kumpaniji li d-dħul tagħhom kien inqas minn EUR 762 245 fis-sena ka-
lendarja preċedenti. It-taxxa tar-rendiment kienet imposta fuq il-bażi tad-dħul totali 
tal-kumpanija u mhux fuq il-bażi tal-bejgħ tal-laħam. Ċerti kumpaniji għalhekk setgħu 
jiġu eżentati mit-taxxa anki jekk biegħu aktar laħam minn kumpaniji oħrajn bi dħul 
totali ogħla miksub mill-bejgħ ta’ kwalunkwe prodott. Din l-eżenzjoni ma tidhirx li hija 
ġġustifikata min-natura tas-sistema fiskali u għalhekk tista’ tikkostitwixxi għajnuna Sta-
tali. Barra minn dan, l-għajnuna tidher li hija għajnuna operattiva inkompatibbli għaliex 
tnaqqis fil-ħlasijiet bħal dan huwa nieqes minn kwalunkwe element ta’ inċentiv u kwa-
lunkwe kontraparti min-naħa tar-riċevent. Din il-pożizzjoni hija skond dik li fformulat 
il-Kummissjoni fid-deċiżjoni tagħha ta’ Diċembru 2004 dwar it-taxxa tar-rendiment 
(taxe d’équarrissage)308.

Plans de campagne (Franza)

587. Fl-20 ta’ Lulju, il-Kummissjoni bdiet investigazzjoni formali f ’għajnuna Statali 
potenzjalment illegali mogħtija minn Franza bejn l-1991 u l-2002 fis-settur tal-frott u 
tal-ħaxix309. L-għajnuna ngħatat permezz ta’ “pjanijiet ta’ kontinġenza” (plans de campa-
gne) annwali. Inkludiet miżuri mfassla biex jibbilanċjaw il-provvista żejda tal- frott u 
tal-ħaxix Franċiżi fis-suq intern permezz ta’ appoġġ għall-prezzijiet, appoġġ għall-ħażna 
temporanja, il-qerda tal-prodotti jew appoġġ għall-ipproċessar. Is-sussidji setgħu tħallsu 
wkoll biex jiffavorixxu l-bejgħ tal-prodotti Franċiżi barra mill-UE fi żminijiet ta’ kriżi. 
L-appoġġ jidher li kien għoli daqs EUR 50 miljun fis-sena.

306 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru �257/�999 tas-�7 ta’ Mejju dwar is-sostenn għal żvilupp rurali 
mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) u jemenda u jħassar ċerti Regola-
menti. (ĠU L �60, tas-26. 6.�999, p. 80).

307 Il-każ C 23/2005.
308 Il-każ NN 8/2004.
309 Il-każ NN 8/2004.
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588. Il-Kummissjoni tiddubita kemm miżuri bħal dawn jistgħu jitqiesu kompatib-
bli mar-regoli tal-kompetizzjoni, għaliex donnhom qed ifixklu l-funzjonament tajjeb ta’ 
l-organizzazzjoni tas-suq komuni għall-frott u għall-ħaxix. Deċiżjoni finali hija misten-
nija fl-2006.

L-appoġġ għall-gruppi tal-produtturi tal-banana (il-Guadeloupe u l-Martinique)

589. Fis-6 ta’  Settembru, il-Kummissjoni ddeċidiet li ma tqajjimx oġġezzjonijiet 
għall-għajnuna Statali ta’ madwar EUR 1.41 miljun mogħtija permezz ta’ self issussidjat 
lill-gruppi ta’ produtturi biex takkumpanja miżuri għar-ristrutturar fis-settur tal-bana-
na310. L-għajnuna, mogħtija lill-gruppi ta’ produtturi f ’diffikultà finanzjarja, ma ssodisfa-
tx il-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti fil-leġiżlazzjoni ta’ l-UE għall-għajnuna għar-ris-
trutturar, ladarba l-ammonti involuti kienu żgħar wisq għal ristrutturar bl-għeruq u 
x-xniexel tas-settur tal-banana, u l-miżuri previsti (konċentrazzjoni ta’ provvista mtej-
ba) ma setgħux jiġu interpretati bħala pjan tar-ristrutturar kredibbli. Il-Kummissjoni 
awtorizzat dan l-appoġġ bħala għajnuna operattiva, bl-użu tal-bażi legali speċjali għal 
dawk ir-reġjuni fejn ingħatat l-għajnuna, li tippermetti li l-għajnuna operattiva tingħata 
biex tikkumpensa għall-kombinazzjoni ta’ żvantaġġi li jxekklu b’mod serju l-iżvilupp 
ekonomiku fir-reġuni ultra-periferali.

L-għajnuna għall-ħarsien tal-bhejjem mill-attakki tal-predaturi (it-Toskana, L-Italja)

590. Fis-6 ta’ Settembru, il-Kummissjoni approvat għall-ewwel darba għajnuna Sta-
tali għall-ispejjeż tal-primjums ta’ l-assigurazzjoni għad-dannu kaġunat lil dawk li jrab-
bu l-bhejjem minħabba l-attakki ta’ predaturi bħall-ilpup jew l-orsijiet311. Dawn il-miżuri 
għandhom l-għan li jħarsu lill-bhejjem (baqar, ngħaġ, mogħoż u żwiemel), imrobbija 
qrib il-parki naturali, li huma suxxettibbli għall-predazzjoni. It-telf ikkonċernat huwa 
biss il-mewt ta’ l-annimali u l-aborti minħabba l-attakk tal- predaturi. Barra minn dan, 
il-Kummissjoni kkonkludiet li l-għajnuna Statali li tikkonsisti fil-finanzjament ta’ l-in-
vestimenti ta’ prevenzjoni u ta’ ħarsien bħall-kostruzzjoni/ristrutturar ta’ l-imqawel, si-
stemi ta’ allarm fotografiku u l-kostruzzjoni ta’ mkejjen magħluqa għall-annimali li 
huma kompatibbli mal-Linji ta’ Gwida għall-għajnuna Statali fis-settur agrikolu. L-
għajnuna kienet approvata sabiex tiġi kkombinata s-salvagwardja ta’ l-ispeċijiet protetti 
mat-tnaqqis tar-riskji ta’ danni għal dawk li jrabbu l-bhejjem.

Il-fond tas-solidarjetà minħabba l-maltemp (l-Italja)

591. Fis-7 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni adottat deċiżjoni li ma tqajjimx oġġezzjonijiet 
għal-liġi ta’ qafas ġdida għal għajnuna Statali ta’ madwar EUR 100 miljun fis-sena għall-
kumpens tal-bdiewa minħabba diversi telf minħabba l-maltemp312. Il-liġi l-ġdida ser 
tistabbilixxi bażi legali koerenti għall-kumpens futur minħabba maltemp iffinanzjat 
mill-gvern ċentrali. Bidla notevoli f ’paragun ma’ l-imgħoddi ser tkun li l-bdiewa li 

3�0 Il-każ NN 40/2004.
3�� Il-każ N 2��/2005.
3�2 Il-każ NN 54/A/2004.
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jistgħu jagħmlu assigurazzjoni (issussidjata) mhu ser jirċievu l-ebda kumpens aktar. 
B’dan il-mod, il-bdiewa għandhom jiġu mħeġġa jagħmlu assigurazzjoni, fejn jagħmlu 
ippjanar bil-quddiem tan-nefqa pubbliku ferm aktar faċli. Il-gvern Taljan jipprevedi li 
ser jonfoq madwar EUR 100 miljun fis-sena fuq kumpens dirett, u EUR 100 miljun oħra 
bħala sussidju għall-kuntratti ta’ assigurazzjoni.

Il-Holland Malt (l-Olanda)�1�

592. Fit-3 ta’ Mejju, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda investigazzjoni formali fis-
sussidju ppjanat fis-settur Olandiż tal-malt għal proġett ta’ investiment tal-Holland Malt 
BV (kollaborazzjoni bejn il-Bavaria NV u l-Agrifirm, kooperazzjoni ta’ bdiewa taċ-
ċereali) li jirrelata ma’ l-istabbiliment ta’ impjant tal-produzzjoni. Il-katina kollha tal-
ħażna u ta’ l-ipproċessar tal-barli tal-malt u l-produzzjoni ta’ u l-kummerċ fil-malt 
għandha tkun integrata.
593. Il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda l-proċedura formali ta’ investigazzjoni 
għaliex tiddubita jekk l-għajnuna ppjanata hijiex kompatibbli mas-suq komuni għar-
raġunijiet li ġejjin:
• fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni, ma jistax jiġi eskluż li 

s-suq tal-malt juri kapaċità żejda;
• il-Holland Malt tiddikjara li tipprovdi ‘l-aqwa malt’ (Premium malt) ta’ kwalità 

għolja għall-produzzjoni ta’ ‘l-aqwa birra’ (Premium beer) u li s-suq għal dan it-tip ta’ 
malt u din it-tip ta’ birra għadu qed jikber.

594. Madankollu, mhuwiex ċar jekk l-‘aqwa malt’ u l-‘aqwa birra’ humiex 
sempliċement kunċetti tat-tqegħid fis-suq, u ma jikkorrispondux għal suq speċifiku 
għal prodott separat li għalih tista’ tiġi eskluża l-kapaċità żejda.

Il-levy fuq il-bidla fil-klima (ir-Renju Unit)

595. Fl-20 ta’ Lulju, il-Kummissjoni awtorizzat skema ta’ għajnuna biex tagħti lis-
settur agrikolu tnaqqis fit-taxxa (tax rebate) ta’ EUR 687 miljun tul perjodu ta’ 10 snin314. 
It-tnaqqis tal-levy fuq il-bidla fil-klima ta’ 50 % għas-settur ta’ l-ortikultura u 80 % għas-
settur agrikolu li huma koperti minn ftehimiet ta’ Prevenzjoni u Kontroll Integrati tat-
Tniġġiż (IPPC–Integrated Pollution Prevention and Control) jippermettu lis-settur agri-
kolu tar-Renju Unit jakkomoda prezzijiet ogħla ta’ l-enerġija kkawżati mil-levy filwaqt li 
tingħata l-għajnuna biex jintlaħqu l-miri tat-tnaqqis tas-CO2 għar-Renju Unit u wkoll 
għall-UE.
596. Il-levy tal-bidla fil-klima fuq l-użu mhux domestiku ta’ l-enerġija kienet intro-
dotta mir-Renju Unit fl-2001 sabiex jintlaħqu l-miri ta’ Kyoto. L-industriji li jużaw ħafna 
enerġija ġew offruti skont sinifikanti ta’ 80 % għal perjodu ta’ 10 snin sabiex jadattaw 
irwieħhom għall-ambjent il-ġdid u jtejbu l-effiċjenza ta’ l-enerġija u jnaqqsu l-emissjo-

3�3 Il-każ C �4/2005, oriġinarjament il-każ N �49/2004.
3�4 Il-każ NN �2/2004.
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nijiet tad-dijossidu tal-karbonju. Is-setturi agrikoli kkonċernati minn din id-deċiżjoni 
(il-ħnieżer u t-tjur, l-ikel u x-xorb) daħlu fi ftehimiet IPPC u impenjaw irwieħhom għal 
miri tat-tnaqqis ta’ l-emissjonijiet u għal miri ta’ l-effiċjenza ta’ l-enerġija. Ir-Renju Unit 
jiżgura l-monitoraġġ strett ta’ l-impenji.
597. It-telf tat-tnaqqis tal-levy għall-futur filwaqt li l-kumpanija fl-istess ħin 
għandha tlaħħaq mal-miri huwa mekkaniżmu effiċjenti biex il-kumpaniji jinżammu fil-
ftehim u biex jinkisbu l-miri. Il-mekkaniżmu tal-ġbir lura, li huwa proporzjonat għall-
miri mhux milħuqa fl-aħħar tal-perjodu tal-ftehim, huwa akkumpanjat minn 
mekkaniżmu ta’ penali. Il-ftehimiet jiġu riveduti fuq bażi regolari. Meta tiġi vvalutata 
l-għajnuna Statali multisettorjali fil-kuntest tat-taxxi fuq l-enerġija, il-Kummissjoni 
aċċettat trattament indaqs għall-agrikultura ma’ setturi oħrajn li huma soġġetti għal-
Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna Statali għall skopijiet ambjentali. Il-ftehimiet IPPC ġew 
approvati skond il-punt 51(1)(a) tal-Linji ta’ Gwida.
598. Miżura speċjali separata li tinvolvi skont ta’ ħames snin ta’ 50 % tippermetti 
lis-settur ta’ l-ortikultura li jpaċi t-telf tal-kompetittività internazzjonali li jirriżulta mill-
introduzzjoni tal-levy tal-bidla fil-klima. Il-bażi legali għal dan kien il-punt 5.5.4 tal-
Linji ta’ Gwida għall-għajnuna Statali fis-settur agrikolu.

14. Is-sajd

599. Fost il-każijiet fejn il-Kummissjoni ħadet deċiżjonijiet fl-2005, ta’ min isemmi 
it-tlieta li ġejjin:
600. Investiment ta’ GBP 3 miljun (madwar EUR 4.35 miljun) li sar fl-1999 u fl-
2000 f ’kumpanija li tipproċessa l-ħut fil-Gżejjer Shetland minn kumpanija bl-isem 
Shetland Leasing and Property Ltd (SLAP)315. Inġibdet l-attenzjoni tal-Kummissjoni 
dwar dan permezz ta’ lment. L-investigazzjoni wasslet għall-konklużjoni li l-fondi li 
ntużaw għall-investiment ġew minn żewġ trusts li huma ġestiti mill-Kunsill tal-Gżejjer 
ta’ Shetland u kellhom jitqiesu bħala għajnuna Statali. Dan l-invesitment ikkostitwixxa 
għajnuna operattiva inkompatibbli mas-suq komuni. Madankollu, minħabba li l-istess 
tip ta’ finanzjament tqies bħala parteċipazzjoni privata fil-qasam tal-fondi strutturali, 
il-ġbir lura ta’ l-għajnuna ma kinitx meħtieġa għal raġunijiet ta’ aspettattivi leġittimi 
min-naħa ta’ l-awtoritajiet u tal-korpi involuti.
601. Il-Kummissjoni approvat skema316 ta’ GBP 1 miljun (madwar EUR 1.45 mi-
ljun) innotifikata mir-Renju Unit, li l-għan tagħha kien li tipprovdi għanjuna għal siste-
ma ta’ sottiskrizzjoni volontarja li tippermetti lil dawk li jrabbu s-salamun biex jittiekel 
jiġbru u jarmu l-iskart tal-ħut imkabbar għal skopijiet kummerċjali tagħhom. Fid-
deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni qieset li l-Linji ta’ Gwida għall-għajnuna Statali dwar 
it-testijiet tat-TSE, il-bhejjem mejta u l-iskart tal-biċċeriji, li kienu adottati fil-kuntest 
tal-kriżi tal-BSE, japplikaw ukoll għall-għajnuna Statali fil-konfront ta’ l-istokkijiet 
mejta mill-azjendi ta’ l-akwakultura.

3�5 Il-każ C-�3/2005.
3�6 Il-każ N-285/2005.
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602. Wara maltempata eċċezzjonalment qawwija fil-baħar Baltiku fil-bidu ta’ Jan-
nar, il-Kummissjoni approvat skema317 nnotifikata mil-Latvja biex tikkumpensa għad-
danni kaġunati lis-sajjieda u lil dawk li jrabbu l-ħut biex jittiekel. In-notifiki ta’ l-iskemi 
ta’ għajnuna ta’ dan it-tip, eż., wara maltempata jew avveniment straordinarju ieħor 
bħat-tniġġis mhumiex rari iżda din hija l-ewwel darba li Stat Membru ġdid innotifika 
każ bħal dan.

15. Il-faħam

603. Il-Kummissjoni ħadet għadd sinifikanti ta’ deċiżjonijiet dwar l-għajnuna Sta-
tali li tikkonċerna l-faħam fl-2005. F’Ġunju, approvat il-pjanijiet ta’ ristrutturar għas-
setturi tal-faħam tal-Ġermanja, ta’ l-Ungerija u tal-Polonja.
604. F’Jannar, il-Kummissjoni approvat il-ħlasijiet annwali ta’ l-għajnuna għall-
Ġermanja għas-sena 2005. F’Marzu, approvat l-għajnuna Statali li tat lill-Ġermanja fl-
2001 u 2002 lill-industrija tal-faħam tagħha (għalkemm għajnuna Statali bħal din kienet 
kontra l-liġi minħabba li ma kinitx notifikata). F’Ġunju, awtorizzat għajnuna annwali 
għas-Slovakkja għas-sena 2004 u għajnuna annwali għall-Polonja għas-snin mill-2004 
sa l-2006. F’Lulju, il-Kummissjoni awtorizzat għajnuna għal mina ġdida ta’ l-orto-linjite 
fir-Repubblika Ċeka fuq il-bażi tal-Linji ta’ Gwida dwar l-għajnuna reġjonali, għaliex 
ir-regolament dwar il-faħam ma japplikax għall-orto-linjite. Fl-aħħarnett, il-Kummis-
sjoni awtorizzat għajnuna ta’ l-għeluq (closure aid) għall-mini fir-Repubblika Ċeka, 
għajnuna annwali għall-2005 għall-mini fis-Slovakkja u għajnuna annwali għas-snin 
mill-2004 sa l-2006 għall-Ungerija.

16. It-trasport318

16.1. It-trasport bil-ferroviji

605. Fit-3 ta’ Mejju, il-Kummissjoni awtorizzat lir-Repubblika Ċeka319 biex tagħti 
għajnuna ħalli tiffaċilita x-xiri ta’ tagħmir ġdid disponibbli biex jintuża bħala trasport 
għall-ferroviji, bħall-vetturi awtomotivi jew il-vaguni tal-ferroviji.. L-awtoritajiet Ċeki 
ser jiggarantixxu self li jammonta għal EUR 45 miljun offrut mill-kumpanija tal-finan-
zjament EUROFIMA lill-Czech Railways. Il-miżura għandha impatt negattiv limitat 
ħafna fuq il-kondizzjonijiet kummerċjali preżenti. L-ewwelnett, Czech Railways qed 
tħallas rata ta’ interess għas-self, għalkemm aktar vantaġġjuża milli f ’kondizzjonijiet 
sħaħ tas-suq, u qed tħallas prezz għall-garanzija. It-tieni, il-garanzija tapplika biss għat-
trasport bil-ferrovija tal-passiġġieri, settur li għadu ma nfetaħx għall-kompetizzjoni 
skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-UE.

3�7 Il-każ N-�77/2005.
3�8 Il-każijiet tat-trasport li ġejjin jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tad-Direttorat-Ġenerali għall-Enerġija u 

t-Trasport.
3�9 Il-każ N 323/2004 – Ir-Repubblika Ċeka – Garanzija Statali għall-iskop tal-finanzjament tax-xiri ta’ 

tagħmir disponibbli biex jintuża bħala trasport tal-ferroviji minn Česke dráhy (Czech Railways), id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3.5.2005.
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606. Fis-7 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni approvat miżura fl-Olanda320 li tagħti għajnuna 
biex tingħata spinta lill-installazzjoni tas-sistema Ewropea tal-Kontroll tal-Ferroviji 
(ETCS–European Train Control System), sistema ġdida ta’ sinjalar u ta’ kontroll tal-
veloċità, fuq il-ferroviji tal-merkanzija u fuq il-linja l-ġdida tal-ferrovija tal-merkanzija 
li jissejħu r-Rotta Betuwe. L-ETCS – l-istandard Ewropew il-ġdid għall-kontroll tal-fer-
roviji – ser ikun installat fuq din il-linja biex tkun żgurata s-sikurezza. L-awtoritajiet 
Olandiżi ser jikkumpensaw parzjalment l-ispejjeż tat-twaħħil ta’ l-ETCS fl-ewwel loko-
mottivi tal-merkanzija f ’serje li ser tuża r-Rotta Betuwe.
607. Fl-aħħarnett, fit-3 ta’  Marzu, il-Kummissjoni approvat miżura ta’ l-għajnuna 
għar-ristrutturar għall-Merkanzija ta’ l-SNCF321. Il-miżura kienet parti minn pjan ta’ 
ristrutturar, li ser jippermetti r-ritorn għall-vijabilità ta’ l-attivitajiet tal-merkanzija ta’ 
l-SNCF. Il-Kummissjoni qieset li l-pjan huwa kompatibbli mal-leġiżlazzjoni ta’ l-UE 
għaliex l-għajnuna hija limitata għall-minimu u hija akkumpanjata minn miżuri kom-
pensatorji bħat-tnaqqis tal-kapaċità u l-ftuħ antiċipat tas-suq Franċiż tal-ferroviji tal-
merkanzija.

16.2. It-trasport ikkombinat

608. Fis-16 ta’ Marzu, il-Kummissjoni approvat skema ta’ l-għajnuna Belġjana322 li 
għandha l-għan li tagħti sussidji għall-akkwist ta’ tagħmir tat-trasport ikkombinat fir-
reġjun ta’ Walloon. Fil-5 ta’ Lulju, kienet awtorizzata skema oħra ta’ l-għajnuna Belġjana323 
biex tingħata spinta lis-servizzi nazzjonali tat-trasport ikkombinat. L-iskema ta’ tliet 
snin ser tkun ta’ benefiċċju għall-operaturi tat-trasport ikkombinat li jużaw is-servizzi 
tal-ferroviji. L-għajnuna biħsiebha tagħti kumpens għad-differenza ta’ l-ispejjeż esterni 
bejn it-toroq u l-binarji tal-ferroviji li huma speċjalment għoljin għad-distanzi qosra.
609. Barra minn dan, fis-16 ta’ Marzu l-Kummissjoni awtorizzat skema Ġermaniża324 
maħsuba biex tħeġġeġ il-ħolqien ta’ servizzi tat-trasport ikkombinat ġodda u l-akkwist 
ta’ tagħmir apposta .
610. Fl-20 ta’ April, il-Kummissjoni approvat skema ta’ l-għajnuna Taljana325 li 
għandha l-għan li tħeġġeġ it-trasferiment tal-vetturi tal-merkanzija tqila mit-triq għall-
baħar. B’dan l-għan, is-sussidji ser jingħataw lill-kumpaniji tat-trasport tal-merkanzija 

320 Il-każ N 569/2004 – L-Olanda – Skema ta’ għajnuna għall-konverżjoni tas-Sistema Ewropew tal-Kon-
troll tal-Ferroviji (ETCS–European Train Control system) għal-lokomottivi tal-ġarr tal-merkanzija, id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7.6.2005.

32� Il-każ N 386/2004 – Franza–Aide à la restructuration à Fret SNCF, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-
2.3.2005.

322 Il-każ N 247/2004 – L-iskema ta’ l-għajnuna għat-trasport ikkombinat għar-reġjun ta’ Walloon, id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-�6.3.2005.

323 Il-każ N 249/2004 – L-iskema ta’ l-għajnuna għat-trasport ikkombinat, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
tal-5.7.2005.

324 Il-każ N 238/2004 – Il-Ġermanja – L-iskema ta’ l-għajnuna għall-finanzjament ta’ traffiku tat-trasport 
ikkombinat ġdid, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-�6.3.2005.

325 Il-każ N 496/2003 – L-Italja – Għajnuna għall-iżvilupp tal-katini tal-loġistika u l-aġġornament ta’ l-in-
termodalità, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20.4.2005.
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bit-triq li jagħmlu użu minn rotot marittimi eżistenti jew ġodda minflok it-trasport bit-
triq. L-iskema ser tkun fis-seħħ għal tliet snin u l-baġit tagħha ser jammonta għal EUR 
240 miljun. Madankollu, kondizzjoni waħda għall-għotja ta’ l-għajnuna hija li l-
benefiċjarji jkollhom jużaw is-servizzi marittimi għal tliet snin wara li tiskadi l-iskema.

16.3. It-trasport bit-triq

611. Fis-7 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni ddeċidiet li tapprova l-parti finanzjarja 
tal-pjan ta’ ristrutturar għall-grupp ABX Logistics326, li tiswa EUR 176 miljun. Id-
deċiżjoni kienet ibbażata fuq pjan ta’ ristrutturar li naqqas b’mod sinifikanti l-kapaċità 
tal-grupp ABX Worldwide, inklużi l-fergħat tiegħu ABX Germany u ABX Netherlands, 
radd il-vijabilità tal-grupp kollu u ttrasferixxa l-kapital kollu tiegħu lil investitur privat 
li jrid jaġixxi fi żmien 12-il xahar mid-deċiżjoni. Fejn għandhom x’jaqsmu l-attivitajiet 
domestiċi ta’ l-ABX France, dawn ġew ipprivatizzati fl-2005.
612. Il-Kummissjoni ddeċidiet li tapprova dawn il-miżuri, li għandhom ikunu 
biżżejjed biex iroddu l-vijabilità tal-grupp ABX Worldwide, anki jekk dan ifisser li jkol-
lu jinbiegħ il-grupp ABX Worldwide kollu. Din hija r-raġuni għaliex il-Kummissjoni 
għamlet l-aċċettazzjoni ta’ l-għajnuna għar-ristrutturar kondizzjonata fuq il-bejgħ tal-
grupp ABX lil investitur privat li, minbarra li jħallas il-prezz tas-suq, għandu jagħmel 
ukoll kontribuzzjoni finanzjarja sostanzjali lill-grupp ABX.

16.4. It-trasport bl-ajru

L-Alitalia (l-Italja)

613. Fis-7 ta’ Ġunju, il-Kummissjoni ddeċidiet li l-kapitalizzazzjonijiet mill-ġdid ta’ 
l-Alitalia u tas-servizzi sussidjarji tagħha ma jinvolvu l-ebda għajnuna Statali, sakemm 
ikun hemm konformità stretta mal-kondizzjonijiet li ġew stabbiliti biex jiġi żgurat li l-
Istat iġib ruħu bħala investitur prudenti. Min-naħa l-waħda, il-parteċipazzjoni minori-
tarja ta’ l-Istat fiż-żjieda futura ta’ EUR 1.2 biljun fil-kapital ta’ l-AZ Fly trid issir bl-istess 
prezz u fl-istess kondizzjonijiet bħal investitur privat. F’dak ir-rigward, il-Kummissjoni 
kisbet ittra ta’ intenzjoni mingħand bank internazzjonali, li tiggarantixxi l-involviment 
effettiv u ta’ maġġoranza tas-settur privat f ’din l-operazzjoni. Dan ser jiżgura l-konfor-
mità ma’ l-impenn mogħti mill-Italja f ’Lulju 2004 biex tipprivatizza l-kummerċ. Il-ka-
pitalizzazzjoni mill-ġdid tal-linja ta’ l-ajru, fl-aħħar limitata għal madwar EUR 1 biljun, 
saret effettivament f ’Diċembru mingħajr ma kien hemm bżonn li tintuża l-garanzija li 
ġiet provduta mill-banek.
614. Min-naħa l-oħra, l-investiment propost ta’ EUR 216 miljun mill-kumpanija 
holding pubblika il-Fintecna fl-attivitajiet ta’ l-art ta’ l-AZ Services irid jikkonforma 
mal-kondizzjonijiet tas-suq. Il-Kummissjoni vverifikat, permezz ta’ investigazzjoni in-
dipendenti, li dan l-investiment joffri profitt konsistenti ma’ dak li għandu jistenna inve-

326 Il-każ C 53/03.
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stitur privat. L-ewwel passi tal-kapitalizzazzjoni mill-ġdid saru effettivament kif kien 
skedat f ’Diċembru.
615. Meta investigat ir-ristrutturar, il-Kummissjoni tat il-possibbiltà lill-partijiet 
terzi li jikkummentaw dwar kif l-Alitalia kienet użat is-self ta’ EUR 400 miljun li fl-20 ta’ 
Lulju 2004 hija awtorizzat lill-Italja biex tiggarantixxi. Fid-dawl ta’ dawn il-kummenti, 
il-Kummissjoni għamlet analiżi sħiħa ta’ l-imġiba ta’ l-Alitalia, inkluż eżami indipen-
denti. Kienet tal-fehma li ma sar l-ebda użu ħażin ta’ din l-għajnuna; u li, b’mod partiko-
lari, il-kapaċità tal-kumpanija tikkonforma ma’ l-impenji li saru u li r-rotot il-ġodda 
huma profitabbli.

Ir-Ryanair (Il-Belġju)

616. Fid-deċiżjoni tagħha tat-12 ta’ Frar 2004 dwar il-vantaġġi mogħtija lir-reġjun 
ta’ Walloon u lill-Ajruport ta’ Brussell South Charleroi (BSCA) li huwa proprjetà ta’ l-
Istat lil-linja ta’ l-ajru Ryanair b’rabta ma’ l-istabbiliment tagħha f ’Charleroi, il-Kummis-
sjoni kkonkludiet li ċerti tipi ta’ għajnuna li jippermettu l-iżvilupp ġenwin ta’ rotot 
ġodda f ’kondizzjonijiet iddefiniti b’mod ċar setgħu jiġu awtorizzati mill-Kummissjoni. 
Madanakollu, id-deċiżjoni indikat ukoll li ċerti forom ta’ għajnuna ma jistgħux ikunu 
awtorizzati.
617. F’dak ir-rigward u b’applikazzjoni tad-deċiżjoni, fl-2004 l-awtoritajiet Belġjani 
ftiehmu ma’ Ryanair biex iqiegħdu parti mill-għajnuna inkompatibbli, madwar EUR 
4 miljun, f ’kont ta’ depożitu f ’idejn terz (escrow), filwaqt li jistennew sentenza tal-Qorti 
tal-Prim’Istanza (CFI) dwar il-kawża għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni 
li saret mil-linja ta’ l-ajru. Il-Belġju kellu jfittex lil Ryanair quddiem qorti Irlandiża biex 
tikseb il-ħlas lura ta’ l-ammont addizzjonali ta’ madwar EUR 2.3 miljun, (il-każ għadu 
pendenti).
618. Ukoll fil-kuntest ta’ l-azzjoni ta’ segwitu tad-Deċiżjoni Ryanair/Charleroi, fid-
9 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni adottat sett ta’ Linji ta’ Gwida b’reazzjoni għall-iżviluppi 
reċenti mġarrba fis-settur tat-trasport bl-ajru: min-naħa l-waħda, l-fatt li tfaċċaw linji ta’ 
l-ajru bi spiża baxxa u ż-żjieda fil-kompetizzjoni bejn l-ajruporti, b’mod partikolari bejn 
l-ajruporti reġjonali, li kienet partikolarment attiva fl-aħħar ftit snin sabiex tiġbed kon-
nessjonijiet ġodda bl-ajru. Dawn il-Linji ta’ Gwida327 għandhom l-għan li jġibu aktar 
trasparenza għar-regoli applikabbli billi jistabbilixxu dak li ser tippermetti jew dak li 
mhux ser tippermetti l-Kummissjoni.

L-Olympic Airways (il-Greċja)

619. F’Settembru, il-Kummissjoni kkonkludiet ukoll l-investigazzjoni tagħha fl-al-
legazzjonijiet rigward l-għotja ta’ għajnuna illegali u inkompatibbli mill-Greċja lill-

327 Komunikazzjoni mill-Kummissjoni – Linji ta’ gwida Komunitarji dwar il-finanzjament ta’ l-ajruporti u 
għajnuna għall-bidu lil-linji ta’ l-ajru li jitilqu mill-ajruporti reġjonali (ĠU C 3�2, tad-9.�2.2005, p. �).
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Olympic Airways. Il-Kummissjoni kkonkludiet li mill-11 ta’  Diċembru 2002 (id-data 
tad-deċiżjoni preċedenti tagħha dwar il-linja bil-bandiera Griega) l-Olympic Airways u 
l-Olympic Airlines komplew jirċievu għajnuna Statali kontra l-liġi. Ara wkoll ir-referen-
za għas-sentenza ta’ l-ECJ dwar il-ġbir lura ta’ għajnuna bħal din, fit-taqsima D aktar ’l 
isfel.
620. Meta bdiet il-proċedura ta’ investigazzjoni, il-Kummissjoni kienet esprimiet 
id-dubji dwar in-nuqqas ta’ ħlas kontinwat ta’ l-Olympic Airways ta’ djun fiskali u ta’ 
sigurtà soċjali, kif ukoll dwar il-mod li bih kienet ġiet stabbilita l-Olympic Airlines tard 
fl-2003.
621. F’Diċembru 2003 l-attivitajiet kollha tat-titjiriet li qabel kienu jsiru fi ħdan i-
Grupp ta’ l-Olympic Airways mill-Olympic Airways, mill-Olympic Aviation u mill-
Olympic Macedonian kienu kkonċentrati f ’entità ġdid li ngħatat l-isem ġdid ta’ Olympic 
Airlines. Wara li għamlet studju approfondit tal-finanzi ta’ l-Olympic Airways u ta’ l-
Olympic Airlines, fl-14 ta’ Settembru l-Kummissjoni sabet li l-Greċja kienet tat għajnuna 
Statali illegali u inkompatibbli permezz ta’ għadd ta’ miżuri inkluż in-nuqqas ta’ ħlas ta’ 
djun fiskali u tas-sigurtà soċjali, il-valutazzjoni eċċessiva ta’ l-assi li ġew ittrasferiti mill-
Olympic Airways lill-Olympic Airlines, għotjiet ta’ flus kontanti li saru mill-Istat lill-
Olympic Airways u l-kiri ta’ l-inġenji ta’ l-ajru lill-Olympic Airlines bi prezzijiet aktar 
baxxi minn kemm jiswew328.

L-infrastruttura ta’ l-ajruporti (il-Ġermanja u l-Belġju)

622. Barra minn hekk, fl-2005, il-Kummissjoni adottat żewġ deċiżjonijiet li jirrela-
taw mal-finanzjament ta’ l-infrastruttura ta’ l-ajruporti. Fid-19 ta’ Jannar, il-Kummissjo-
ni ddeċidiet li skema ta’ l-għajnuna Ġermaniża329 għall-kostruzzjoni u għall-iżvilupp ta’ 
l-ajrurporti reġjonali f ’reġjuni strutturalment dgħajfa hija kompatitbbli mar-regoli ta’ 
l-għajnuna Statali ta’ l-UE. L-iskema tagħti lok għal sussidji li jintużaw biss għall-ispejjeż 
ta’ l-investiment fl-infrastruttura ta’ l-ajruporti li huma miftuħa għall-utenti potenzjali 
skond termini ndaqs. Madanakollu, l-ebda spiża għall-attività operattiva ta’ kuljum ta’ 
l-ajruport mhi eliġibbli għall-appoġġ finanzjarju u lanqas kwalunkwe investiment 
speċifiku minn trasportatur ta’ l-ajru li juża l-ajruport ikkonċernat ma jista’ jkun iffinan-
zjat skond l-iskema.
623. Id-deċiżjoni l-oħra dwar l-infrastruttura ta’ l-ajruporti kienet tikkonċerna l-
ħolqien ta’ sħubija bejn il-pubbliku u l-privat biex jiġi żviluppat u mħaddem l-Ajruport 
Internazzjonali ta’ Antwerp f ’Deurne330. Fl-20 ta’  April, il-Kummissjoni qieset, b’mod 
partikolari, li l-ammont ta’ kontribuzzjonijiet pubbliċi u l-għażla ta’ msieħeb kummerċjali 
finalment ġew iddeterminati permezz ta’ proċedura ta’ sejħa pubblika għall-offerti 
miftuħa u mhux diskriminatorja, li rrispettat il-prinċipju tat-trattament indaqs bejn il-
kompetituri u żgurat li l-livell tal-parteċipazzjoni pubblika huwa limitat għall-minimu 
meħtieġ.

328 Il-każ C ��/2004.
329 Il-każ N 644i/2002 – Il-Ġermanja, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-�9.�.2005.
330 Il-każ N 355/2004 – Il-Belġju, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20.4.2005.
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Ċ – l-InFUrzar tad-deĊIżjonIjIet dwar l-GħajnUna statalI

1. daħla

624. Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Għajnuna Statali jenfasizza li l-effettività u l-kredib-
biltà tal-kontroll ta’ l- għajnuna Statali jippreżupponu infurzar xieraq tad-deċiżjonijiet 
tal-Kummissjoni, speċjalment rigward il-ġbir lura ta’ l-għajnuna illegali u inkompatib-
bli. Il-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-għajnuna Statali jħabbar li l-Kummissjoni ser tipprova 
tikseb eżekuzzjoni aktar effettiva u immedjata tad-deċiżjonijiet tal-ġbir lura, li ser 
tiżgura li l-benefiċjarji kollha jiġu ttrattati bl-istess mod.
625. Matul l-2005, l-Unità ta’ l-Infurzar fid-DĠ għall-Kompetizzjoni kompla jim-
monitorja l-miżuri li ħadu l-Istati Membri biex iwettqu d-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 
dwar il-ġbir lura. L-għadd ta’ deċiżjonijiet dwar il-ġbir lura li għadhom qed jistennew li 
jitwettqu niżel minn 94 fil-31 ta’  Diċembru 2004 għal 75 fil-31 ta’  Diċembru 2005. Ma-
tul l-2005, il-Kummissjoni adottat 12-il deċiżjoni ġdida dwar il-ġbir lura. Fl-istess perjo-
du, ingħalqu 31 każ ta’ ġbir lura.
626. Id-distribuzzjoni ġeografika tal-każijiet pendenti ta’ ġbir lura tibqa’ relattiva-
ment stabbli: il-Ġermanja għadha responsabbli għall-akbar numru ta’ każijiet pendenti 
ta’ ġbir lura (35 %). Meħuda flimkien, Spanja, l-Italja u Franza huma responsabbli għal 
53 % oħra tal-każijiet pendenti ta’ ġbir lura. Mhemm l-ebda każ pendenti f ’sittax-il Stat 
Membru. Kważi żewġ terzi mill-każijiet pendenti ta’ ġbir lura jikkonċernaw miżuri ta’ 
l-għajnuna individwali, filwaqt li l-bqija jikkonċernaw skemi ta’ għajnuna.
627. L-informazzjoni provduta mill-Istati Membri kkonċernati turi li fis-snin 
reċenti inġabru lura ammonti importanti ta’ għajnuna illegali u inkompatibbli. Fl-2005, 
il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni li tiddokumenta l-ġbir lura ta’ ammonti sinifikan-
ti li huma relatati ma’ għadd limitat ta’ deċiżjonijet li ġew adottati fi żmien reċenti, bħad-
deċiżjonijiet dwar il-Landesbanken u l-Bull Ġermaniżi. Dawn l-iżviluppi kkontribwew 
għal titjib sinifikanti fl-istatistiċi ġenerali tal-ġbir lura. Mill-EUR 8.6 biljuni ta’ għajnuna 
li kellha tinġabar lura skond id-deċiżjonijiet adottati sa mill-2000, madwar EUR 8.2 bil-
juni (ammont prinċipali ta’ EUR 6.0 biljuni u kważi EUR 2.2 biljuni f ’interessi) kienu 
effettivament inġabru lura sa l-aħħar ta’ l-2005. Esklużi l-interessi, dan jirrappreżenta 
71 % ta’ l-ammont total li għandu jinġabar lura331.
628. Matul l-2005, il-Kummissjoni żgurat azzjoni ta’ segwitu amministrattiva mill-
qrib u konsistenti, tad-deċiżjonijiet pendenti dwar il-ġbir lura kollu sabiex tkun żgurata 
l-implimentazzjoni effettiva tagħhom. Fejn il-Kummissjoni qieset li Stat Membru par-

33� Ta’ min iżomm f’moħħu li dawn l-istatistiċi jirreferu biss għall-każijiet pendenti ta’ ġbir lura li 
għalihom l-Istati Membri pprovdew data relattivament preċiża. Għal 3� mill-�04 deċiżjoni ta’ ġbir 
lura li ġew adottati sa mill-2000, l-Istat Membru konċernat għadu ma ressaqx informazzjoni li 
wieħed jista’ jistrieħ fuqha dwar l-ammont ta’ għajnuna involut. Id-disponibilità ta’ l-informazzjoni 
dwar l-ammonti li għandhom jinġabru lura hija partikolarment limitata fil-każ ta’ l-iskemi ta’ 
għajnuna, speċjalment il-miżuri ta’ għajnuna fiskali jew kważi-fiskali, u l-miżuri ta’ għajnuna li jin-
volvu l-garanziji. Il-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha biex tikseb informazzjoni mill-Istati Mem-
bri dwar l-ammonti ta’ l-għajnuna involuti.
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tikolari ma kienx ħa l-miżuri kollha disponibbli fis-sistema legali rispettiva tiegħu biex 
jimplimenta d-deċiżjoni, hija bdiet azzjoni legali skond jew l-Artikolu 88(2) jew skond 
l-Artikolu 228(2). Fl-2005, il-Kummissjoni ddeċidiet li tibda proċeduri skond l-Artiko-
lu 88(2) għal nuqqas ta’ twettiq ta’ deċiżjoni dwar il-ġbir lura fi tliet każijiet, li ġew des-
kritti fil-qosor aktar ’l isfel.

2. Il-każijiet individwali

Municipalizzate (l-Italja)��2

629. Fid-19 ta’ Jannar333, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirreferi lill-Italja quddiem il-
Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ) talli naqset milli tikkonforma ma’ deċiżjoni tal-5 ta’ 
Ġunju 2002. Id-deċiżjoni pprovdiet li l-għajnuna mogħtija mill-Italja lil kumpaniji ta’ 
servizz pubbliku kienet inkompatibbli u kellha tinġabar lura mingħand il-benefiċjarji. 
Sentejn wara l-adozzjoni tad-deċiżjonijiet, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-Italja ma ki-
nitx ħadet l-ebda miżura effettiva skond il-liġi nazzjonali biex tikseb ġbir lura immedjat 
ta’ l-għajnuna. L-Italja kienet adottat biss miżuri preliminari, iżda l-ebda miżura konkre-
ta li tordna l-ġbir lura mingħand il-benefiċjarji.

It-Thüringen Porzellan GmbH, Kahla (il-Ġermanja)��4

630. Fis-16 ta’ Frar, il-Kummissjoni sabet li l-Ġermanja ma kinitx ikkonformat 
b’mod sħiħ mid-deċiżjoni dwar il-ġbir tat-30 ta’ Ottubru 2002 dwar l-għajnuna mogħtija 
lill-manifattur Ġermaniż tal-porċellana Kahla Porzellan GmbH u l-kumpanija 
suċċessura tagħha Kahla/Thüringen Porzellan GmbH. Tqis li l-Ġermanja naqset milli 
tipprova tiġbor lura parti mill-ammmont ta’ l-għajnuna illegali u inkompatibbli 
speċifikata fid-deċiżjoni.

Miżuriurġenti għall-impjiegi (l-Italja)���

631. Fis-6 ta’ April, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirreferi lill-Italja quddiem l-ECJ 
talli naqset milli tikkonforma ma’ deċiżjoni dwar ġbir lura tat-30 ta’ Marzu 2004. Id-
deċiżjoni qieset li l-iskema ta’ l-għajnuna Taljana għall-kumpaniji li jakkwistaw kumpa-
niji li qegħdin taħt likwidazzjoni kienet kontra r-regoli ta’ l-għajnuna Statali, u għandha 
tinġabar lura mingħand il-benefiċjarji. L-iskema kellha l-għan li tħares l-impjiegi fil-
kumpaniji l-kbar li qegħdin f ’diffikultà, billi tagħti ċertu tnaqqis fl-ispiża fuq il-kontri-
buzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Sena waħda wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni dwar il-ġbir 
lura, l-Italja kienet għadha m’għarrfitx lill-Kummissjoni bi kwalunkwe miżura li ħadet 
biex tikkkonforma magħha.

332 CR 27/�999.
333 Il-kawża C-207/2005.
334 CR 62/2000.
335 CR 62/2003.
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L-iskema fiskali Baska (Spanja)���

632. Fl-20 ta’ Diċembru, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirreferi lil Spanja quddiem 
il-Qorti tal-Ġustizzja talli naqset li tikkonforma ma’ tliet deċiżjonijiet dwar ġbir lura 
dwar skema fiskali Baska. Dawn id-deċiżjonijiet dwar ġbir lura qiesu li l-iskema fiskali 
Baska li tipprovdi eżenzjoni tat-taxxa korporattiva ta’ għaxar snin għad-ditti maħluqa 
għall-ewwel darba kienet kontra r-regoli ta’ l-għajnuna Statali. Erba’ snin wara l-adoz-
zjoni tat-tliet deċiżjonijiet, għad mhemm l-ebda indikazzjoni li Spanja ħadet kwalunkwe 
miżura konkreta biex ittemm l-iskema kkonċernata jew tiġbor lura l-għajnuna illegali u 
inkompatibbli diġà mogħtija.

L-applikazzjoni tal-ġurisprudenza ta’ Deggendorf – l-għajnuna lill-ACEA 
Electrabel (l-Italja)��7

633. Fl-2003, il-Kummissjoni bdiet proċedura skond l-Artikolu 88(2) dwar proġett 
ta’ tisħin ta’ distrett fil-viċinat ta’ Ruma, b’applikazzjoni tal-ġurisprudenza ta’ Deggen-
dorf, għaliex il-benefiċjarja ta’ l-għajnuna kienet l-ACEA, kumpanija li hija kkontrollata 
mill-muniċipalità ta’ Ruma338. Sadanittant, l-ACEA kienet organizzat u ħolqot intrapriża 
konġunta mal-kumpanija Belġjana l-Electrabel, bl-isem AceaElectrabel. Sussidjarja ta’ 
l-intrapriża konġunta, l-AceaElectrabel Produzione, ikkontrollata b’mod konġunt mill-
Acea u mill-Electrabel, saret il-benefiċjarja ta’ l-għajnuna.
634. Fis-16 ta’ Marzu, il-Kummissjoni ddeċidiet li tagħlaq il-proċedura b’deċiżjoni 
li tikkonferma li l-miżura tikkostitwixxi għajnuna kompatibbli, u li l-benefiċjarja tibqa’ 
l-istess bħal fil-każ tal-“municipalizzate”, anki jekk hemm bidla parzjali fl-identità tal-
benefiċjarja. Id-deċiżjoni pożittiva ttieħdet b’kondizzjoni li l-għajnuna tista’ tingħata 
biss wara l-ġbir lura ta’ l-għajnuna li kienet iddikjarata illegali u inkompatibbli.
635. F’Awissu, l-AceaElectrabel Produzione ddeċidiet li tappella minn din id-
deċiżjoni quddiem is-CFI.

d – każIjIet maGħżUla tal-QortI

Is-Streekgewest Westelijk Noord-Brabant��9

636. Is-Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, korp responsabbli għall-ġbir ta’ l-
iskart, kellu jħallas taxxa kull darba li l-iskart ġie kkonsenjat lil faċilità ta’ l-ipproċessar. 
Talab rifużjoni ta’ l-ammont imħallas minħabba li t-taxxa kienet imposta bi ksur ta’ l-
obbligu ta’ waqfien inkluż fl-Artikolu 88(3). L-emendi għal-liġi li timponi t-taxxa u l-
eżenzjoni minnha daħlu fis-seħħ qabel ma l-Kummissjoni kienet approvathom. Mada-
nakollu, wara investigazzjoni ta’ dawn il-miżuri, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-ebda 
element ta’ għajnuna ma kien inkompatibbli mas-suq komuni.

336 CR 58/�999, CR 59/�999 u CR 60/�999.
337 Il-każ C 35/2003 Lazio – It-tnaqqis tal-gassijiet serra.
338 Ara l-każ CR 27/�999 imsemmi fil-punt 629.
339 Il-każ C-�74/2002 Streekgewest Westelijk Noord-Brabant.
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637. Fis-sentenza tagħha tat-13 ta’ Jannar dwar il-mistoqsijiet preliminari li staqsiet 
il-qorti nazzjonali li quddiemha nfetaħ il-każ, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (ECJ) qa-
let li t-taxxi ma kinux jaqgħu fl-ambitu tad-dispożizzjonijiet ta’ l-għajnuna Statali, ħlief 
meta kienu jikkostitwixxu l-metodu ta’ finanzjament ta’ miżura ta’ l-għajnuna, sabiex 
iffurmaw parti integrali ta’ dik il-miżura. Din ir-relazzjoni mill-qrib u d-dipendenza 
reċiproka (ipotekazzjoni) jeżistu biss jekk id-dħul mit-taxxa huwa neċessarjament allo-
kat għall-finanzjament ta’ l-għajnuna. Jekk dan huwa l-każ, id-dħul mit-taxxa għandu 
impatt dirett fuq l-ammont ta’ l-għajnuna u, għaldaqstant, fuq il-kompatibilità tal-
miżura ta’ l-għajnuna. Fil-każ ta’ rabta bħal din, in-notifika trid tkopri wkoll il-metodu 
tal-finanzjament u mbagħad it-taxxa nfisha tiġi koperta mill-projbizzjoni ta’ l-impli-
mentazzjoni.
638. L-ECJ nnotat ukoll li l-aħħar sentenza ta’ l-Artikolu 88(3) għandha effett di-
rett. Dan ifisser li jekk taxxa tifforma parti integrali minn miżura ta’ l-għajnuna, fil-
prinċipju l-Istati Membri huma meħtieġa jħallsu lura l-ħlasijiet imposti fi ksur tal-liġi ta’ 
l-UE. L-individwali jistgħu jiddependu fuq l-effett dirett ta’ dan l-artikolu quddiem il-
qrati nazzjonali mhux biss jekk huma affettwati mit-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni, iżda 
wkoll biex sempliċement tinkiseb rifużjoni ta’ taxxa imposta fi ksur ta’ dik id-
dispożizzjoni, sakemm naturalment l-individwu kien soġġett għal taxxa li kienet impli-
menta fi ksur tat-Trattat.

F.J. Pape�40

639. Skond is-sejbiet tagħha fil-każ Streekgewest Westelijk Noord-Brabant li ġie 
diskuss aktar ’il fuq, l-ECJ eżaminat fil-każ ta’ F.J. Pape jekk it-taxxa ffurmatx parti inte-
grali minn miżura ta’ l-għajnuna. Bħal fis-Streekgewest, l-Olanda kienet bdiet tagħti l-
għajnuna qabel ma l-Kummissjoni kienet tat l-approvazzjoni tagħha. Fit-13 ta’ Jannar, 
l-ECJ iddeċidiet li ma kienx hemm rabta biżżejjed bejn it-taxxa u l-miżura ta’ l-għajnuna, 
ladarba skond il-liġi Olandiża l-awtoritajiet kompetenti setgħu jeżerċitaw diskrezzjoni 
fl-allokazzjoni tad-dħul mit-taxxa għal diversi skopijiet. Għalhekk, id-dħul mit-taxxa 
ma kellu l-ebda impatt dirett fuq l-ammont ta’ l-għajnuna, u l-ECJ ikkonkludiet li ma 
kien hemm l-ebda rabta bejn it-taxxa u l-miżura ta’ l-għajnuna tant li tobbliga lill-Istat 
Membru jħallas lura t-taxxa lis-Sur Pape.

Il-Confédération nationale du Crédit Mutuel vs il-Kummissjoni�41

640. F’din is-sentenza tat-13 ta’ Jannar, il-Qorti tal-Prim’Istanza (CFI) annullat id-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta’ Jannar 2002 fejn iddikjarat li l-għajnuna li Franza 
tat lill-Crédit Mutuel hija inkompatibbli mas-suq komuni. L-għajnuna kienet ingħatat 
fil-forma ta’ ġbir u ta’ ġestjoni ta’ tifdil irregolat skond is-sistema ‘Livret Bleu’. Franza u 
l-Crédit Mutuel appellaw mid-deċiżjoni għal quddiem is-CFI.
641. Is-CFI annullat id-deċiżjoni tal-Kummissjoni minħabba n-nuqqas ta’ dikja-
razzjoni tar-raġunijiet suffiċjenti, skond l-Artikolu 253 KE.

340 Il-każ C-�75/02 F.J. Pape vs Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
34� Il-każ T-93/02 Confédération nationale du Crédit mutuel vs Il-Kummissjoni.
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642. L-ewwelnett, is-CFI ddikjarat li l-indikazzjoni ta’ l-għajnuna fil-parti operatti-
va tad-deċiżjoni ma ppermettietx lill-persuni konċernati jiżguraw irwieħhom mill-
miżuri ta’ l-Istat li l-Kummissjoni ddikjarat li jikkostitwixxu għajnuna. Għaldaqstant, 
il-Qorti ma setgħetx teżerċita s-setgħa ta’ reviżjoni tagħha fuq il-valutazzjoni ta’ dawk 
il-miżuri.
643. It-tieni, minħabba li l-parti operattiva tad-deċiżjoni u d-dikjarazzjoni tar-
raġunijiet jikkostitwixxu parti sħiħa indiviżibbli, is-CFI ħarset lejn il-partijiet l-oħra 
tad-deċiżjoni, u b’mod partikolari lejn l-analiżi tal-kondizzjonijiet ta’ l-Artikolu 87(1). 
Ikkonkludiet li l-partijiet l-oħra tad-deċiżjoni ma pprovdewx raġunijiet biżżejjed rig-
ward l-identifikazzjoni tal-miżuri ttrattati bħala għajnuna.

Il-Belġju vs Il-Kummissjoni�42

644. F’dan il-każ, il-Belġju kien qed ifittex l-annullament tar-Regolament tal-Kum-
missjoni (KE) Nru 2204/2002 dwar l-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 87 u 88 KE għall-
għajnuna Statali għall-impjiegi. Fis-sentenza tagħha ta’ l-14 ta’ April, l-ECJ ma laqgħetx 
l-appell tal-Belġju, ikkonfermat ir-regolament tal-Kummissjoni u għamlet id-dikjaraz-
zjonijiet li ġejjin dwar is-setgħat rispettivi tal-Kummissjoni u tal-Kunsill fil-qasam ta’ l-
għajnuna Statali.
645. L-ECJ iddikjarat li l-Kummissjoni ma marritx lil hinn mis-setgħat tagħha billi 
ddefiniet il-kriterji ta’ kompatibilità għall-għajnuna Statali. Il-Kummissjoni ma kellhiex 
għalfejn tillimita ruħha għas-sempliċi kodifikazzjoni tal-prattika preċedenti tagħha, 
iżda tħalliet tuża l-esperjenza tagħha biex tistabbilixxi kriterji ġodda ta’ kompatibilità, 
inklużi kriterji anki aktar stretti minn dawk eżistenti. Il-Kunsill, permezz tar-Regola-
ment tal-Kummissjoni (KE) Nru 994/98 ikkonferixxa lill-Kummissjoni s-setgħa li tid-
dikjara li ċerti kategoriji ta’ għajnuna kienu kompatibbli mas-suq komuni u ma kinux 
soġġetti għall-obbligu tan-notifika. Iżda dan ir-regolament ma kkonferiex lill-Kummis-
sjoni xi setgħa li tinterpreta l-Artikolu 87(1) u timponi definizzjoni ġenerali u li torbot 
tal-kunċett ta’ l-għajnuna Statali kif ġie stabbilit fl-Artikolu 87(1).

Is-Sniace vs Il-Kummissjoni �4�

646. Is-sentenza tas-CFI ta’ l-14 ta’ April iċċarat il-kondizzjonijiet għall-ammissibi-
lità ta’ kawża miġjuba quddiem il-qrati Ewropej mill-kompetitur ta’ benefiċjarju ta’ l-
għajnuna. Fil-każ ikkonċernat, l-applikanta, is-Sniace, kumpanija Spanjola li tipproduċi 
fibri artifiċjali u sintetiċi, ikkontestat deċiżjoni tal-Kummissjoni li ppermettiet lill-Aw-
strija tagħti għajnuna lill-kumpanija Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (LLG).
647. Is-CFI enfasizzat li kompetitur, sabiex jikkontesta deċiżjoni tal-Kummissjoni, 
irid juri li huwa individwalment ikkonċernat mid-deċiżjoni. Għal dan l-iskop, tqiesu 
żewġ fatturi:

342 Il-każ C-��0/03 Il-Belġju vs Il-Kummissjoni.
343 Il-każijiet T-88/0� u T-�4�/03 Sniace vs Il-Kummissjoni.
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• l-ewwelnett, ir-rwol tal-kompetitur fil-proċedura ta’ qabel il-litigazzjoni: is-Sniace 
kellha rwol minuri biss fil-proċedura ta’ qabel il-litigazzjoni, għaliex ma ddepożitat 
l-ebda lment mal-Kummissjoni u t-tmexxija tal-proċedura ma kinitx fil-parti l-kbira 
ddeterminata mis-sottomissjonijiet tagħha.

• it-tieni, l-evidenza ppreżentata mill-applikanta biex turi li d-deċiżjoni tista’ taffettwa 
l-pożizzjoni tagħha fis-suq; is-CFI innotat li l-applikanta ma kinitx topera fl-istess 
suq bħal-LLG u lanqas ma pprevediet li ser topera fl-istess suq fil-futur; barra minn 
hekk, l-applikanta ma setgħetx tistabbilixxi biżżejjed li d-deċiżjoni kkontestata 
setgħet taffettwa b’mod sinifikanti l-pożizzjoni tagħha fis-suq ladarba d-dikjarazzjo-
nijiet tagħha kienu bbażati fuq suppożizzjonijiet għalkollox mingħajr appoġġ li kie-
nu nieqsa mill-evidenza u li ma taw l-ebda indikazzjoni ta’ telf jew ta’ konsegwenzi 
negattivi mġarrba.

648. Għalhekk, is-CFI ddikjarat li l-azzjoni introdotta mis-Sniace kienet inammis-
sibbli għaliex l-applikanta ma kinitx individwalment ikkonċernata mid-deċiżjoni tal-
Kummissjoni.

L-Italja vs Il-Kummissjoni �44

649. Bis-sentenza tagħha ta’ l-10 ta’ Mejju f ’dan il-każ, l-ECJ annullat b’mod parzja-
li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’  Awissu 1999 li tibda l-proċeduri li jikkonċernaw 
l-għajnuna Statali mogħtija lill-intrapriżi fil-grupp Tirrenia di Navigazione. L-Italja tal-
bet l-annullament ta’ din id-deċiżjoni sal-punt li ordnat is-sospensjoni ta’ l-għajnuna 
kkonċernata.
650. Is-sentenza hija interessanti għaliex tiċċara wħud mir-regoli proċedurali li 
għandha tuża l-Kummissjoni meta tivvaluta l-miżuri ta’ l-għajnuna.
651. L-ewwelnett, dwar il-possibbiltà li l-Kummissjoni tordna s-sospensjoni ta’ 
miżuri ġodda ta’ l-għajnuna, din is-sospensjoni għandha tkun ippreċeduta minn possib-
biltà li l-Istat Membru jiddiskuti l-miżuri kollha u jressaq il-kummenti. Fil-każ 
ikkonċernat, il-Kummissjoni ma ddiskutietx ma’ l-awtoritajiet Taljani t-trattament 
fiskali li bbenefika minnu l-grupp Tirrenia għall-provvisti tal-karburanti u taż-żjut lu-
brikanti għall-bastimenti tiegħu. L-ECJ għalhekk ikkonkludiet li d-deċiżjoni tal-Kum-
missjoni għandha tiġi annullata b’mod parzjali safejn implikat is-sospensjoni ta’ din il-
miżura ta’ l-għajnuna speċifika.
652. It-tieni, dwar l-allegat użu ħażin tas-setgħat mill-Kummissjoni, l-ECJ indikat 
li użu hażin tas-setgħat jista’ jkun stabbilit biss jekk kien hemm dubji ċari li l-miżuri 
kkostitwew għajnuna eżistenti jew miżuri li ma kienu jinkorporaw l-ebda element ta’ 
għajnuna. F’dak il-każ, il-Kummissjoni ma kienx ikollha d-dritt li tqishom bħala miżuri 
ġodda ta’ l-għajnuna u sussegwentement tordna s-sospensjoni ta’ dawn il-miżuri. Fil-
każ ikkonċernat, is-sospensjoni tal-miżuri, ikklassifikati bħala miżuri ġodda ta’ l-
għajnuna, ma kinitx tinvolvi l-użu ħażin tas-setgħat.

344 Il-każ C-400/99 L-Italja vs Il-Kummissjoni.
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653. Fl-aħħarnett, l-ECJ eżaminat jekk il-Kummissjoni kellhiex raġun tikkwalifika 
l-miżuri bħala għajnuna ġdida fid-deċiżjoni tal-ftuħ. L-ECJ l-ewwel iddikjarat li kienet 
ir-responsabbiltà ta’ l-Istat Membru, li qies li l-għajnuna kkonċernata kienet għajnuna 
eżistenti, li jipprovdi lill-Kummissjoni fl-istadju l-aktar bikri possibbli bl-informazzjoni 
li fuqha kienet ibbażata dik il-pożizzjoni, malli l-Kummissjoni ġibdiltu l-attenzjoni 
għall-miżuri kkonċernati. Jekk, għall-iskopijiet ta’ valutazzjoni provviżorja, dik l-infor-
mazzjoni ppermettiet lill-Kummissjoni jkollha l-fehma li l-miżuri kkonċernati probab-
bilment ikkostitwew għajnuna eżistenti, kellha tittrattahom fi ħdan il-qafas proċedurali 
provdut fl-Artikolu 88(1) u 88(2). Madankollu, dan ma applikax għall-każ 
ikkonċernat.

Il-Kummissjoni vs Il-Greċja�4�

654. Fil-11 ta’  Diċembru 2002, il-Kummissjoni ħadet deċiżjoni li tiddikjara l-
għajnuna għar-ristrutturar għall-Olympic Airways illegali u inkompatibbli. Għaldaq-
stant, ordnat lill-Greċja tiġbor lura l-għajnuna.
655. Il-Greċja kienet ħadet xi miżuri preliminari biex tiġbor lura l-għajnuna. Mada-
nakollu, wara li ttieħdet id-deċiżjoni tal-ġbir lura, il-Greċja ttrasferiet il-persunal u l-
assi l-aktar profitabbli ta’ l-Olympic Airways, ħielsa minn kull dejn u mingħajr l-ebda 
konsiderazzjoni, lil kumpanija maħluqa m’ilux li ġġib l-isem ta’ Olympic Airlines u 
għamiltha impossibbli li jinġabru lura d-djun tal-kumpanija ta’ l-ewwel mid-ditta l-
ġdida. Għaldaqstant, il-Kummissjoni bdiet il-proċedura għal nuqqas ta’ azzjoni fil-kon-
front tal-Greċja quddiem l-ECJ.
656. Fit-12 ta’ Mejju, l-ECJ iddeċidiet li t-trasferiment ta’ l-assi tal-benefiċjarja kien 
strutturat b’tali mod li jagħmilha impossibbli li jinġabru lura d-djun tal-benefiċjarja. L-
operazzjoni ħolqot ostaklu għall-implimentazzjoni effettiva tad-deċiżjoni dwar il-ġbir 
lura. L-iskop tad-deċiżjoni dwar il-ġbir lura, li huwa li jerġa’ jkun hemm il-kompetizzjo-
ni, għalhekk ġie kkompromess b’mod serju.
657. Il-miżuri li ħadet il-Greċja ma rriżultawx fil-ġbir lura tas-somom li kellha 
tagħti l-Olympic Airways, għaliex jew ma kinux kompleti, kienu tard wisq (għaliex ma 
ttiħdux fil-perjodu preskritt ta’ xahrejn) jew ma kinux jorbtu. L-ECJ għalhekk ikkonklu-
diet li l-Greċja naqset milli tikkonforma mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni .

Corsica Ferries France SAS vs Il-Kummissjoni

658. Fil-15 ta’ Ġunju, is-CFI annullat id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta’ Lulju 
2003 dwar il-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-kumpanija Franċiża tal-laneċ l-SNCM346. 
Is-CFI annullat id-deċiżjoni minħabba l-fatt li l-analiżi tal-Kummissjoni rigward id-
dħul mill-bejgħ ta’ valur ta’ EUR 12-il miljun, ma ppermettietx li l-Kummissjoni tisko-
pri jekk l-ammont ta’ l-għajnuna kienx limitat għall-minimu strett. Madankollu, l-argu-
menti l-oħra kollha ta’ l-attur ġew miċħuda.

345 Il-każ C-4�5/03 Il-Kummissjoni vs Il-Greċja.
346 Il-każ T-349/03 Corsica Ferries France SAS vs Il-Kummissjoni.
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Is-CDA vs Il-Kummissjoni �47

659. Bis-sentenza tagħha tad-19 ta’ Ottubru f ’dan il-każ, is-CFI parzjalment annul-
lat id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-għajnuna Statali li l-Ġermanja tat lis-CDA 
Compact Disc Albrechts GmbH (Thuringia) sal-punt li ordnat lill-Ġermanja tiġbor lura 
l-għajnuna lill-intrapriżi għajr lill-benefiċjarju inizjali.
660. L-ewwelnett, is-CFI indikat li l-ġbir lura jista’ jiġi ordnat mingħand intrapriża 
biss jekk jista’ jiġi ppruvat li din l-intrapriża effettivament ibbenefikat mill-għajnuna. 
Benefiċċju bħal dan ma jistax jiġi stabbilit jekk l-għajnuna nbidlitilha d-direzzjoni 
b’mezzi frawdolenti mill-intrapriża oriġinali minn intrapriża oħra. Il-Kummissjoni 
għandha tuża l-mezzi kollha li għandha għad-dispożizzjoni tagħha biex titlob infor-
mazzjoni aktar preċiża mingħand l-Istat Membru dwar l-ammont ta’ għajnuna li nbidli-
tilha d-direzzjoni oħra.
661. It-tieni, is-CFI iddikjarat li l-estensjoni ta’ ordni ta’ ġbir lura lil intrapriża oħra 
milli dik oriġinali għandha tkun possibbli f ’każ ta’ elużjoni stabbilita ta’ l-ordni tal-ġbir 
lura. Madanakollu, huwa diffiċli li tiġi stabbilita elużjoni bħal din fil-każ ikkonċernat. 
Anki jekk huwa minnu li l-assi ntużaw mill-kumpanija suċċessura biex tkompli l-attivi-
tà tal-benefiċjarju oriġinali, u anki jekk l-għan ta’ dan it-trasferiment kien biex tiġi sal-
vata parti mill-assi minn inċertezzi legali u ekonomiċi, dan ma kienx biżżejjed biex jin-
twera li kien hemm intenzjoni għall-elużjoni ta’ l-ordni tal-ġbir lura tal-Kummissjoni. 
L-elementi meqjusa mis-CFI biex tiċħad l-elużjoni li ġiet allegata mill-Kummissjoni 
kienu l-fatt li prezz tas-suq kien tħallas għall-assi mill-kumpanija suċċessura, u l-fatt li 
kien hemm sejħa għall-offerti miftuħa u mingħajr kondizzjonijiet għat-trasferiment ta’ 
l-assi.

In-Nazairdis�48

662. Dan il-każ ikkonċerna referenza għal deċiżjoni preliminari magħmula minn 
qorti Franċiża dwar il-kwistjoni jekk taxxa progressiva mħallsa direttament minn 
ħwienet tal-bejgħ bl-imnut fi Franza (it-TACA) tikkostitwixxix għajnuna Statali. L-ECJ 
applikat il-kriterji li ġew stabbiliti fil-każijiet Streekgewest/Pape li kienu diskussi aktar ’il 
fuq.
663. It-TACA kienet taxxa progressiva li titħallas direttament mill-ħwienet ta’ l-im-
nut fi Franza. Id-dħul iġġenerat mit-TACA ntuża f ’diversi modi. Għall-bidu intuża biex 
jiġu ffinanzjati dawk li jissejħu ‘ħlasijiet ta’ waqfien’, jiġifieri għajnuna lin-negozjanti u 
lill-persuni tas-snajja’ li għandhom aktar minn 60 sena u jieqfu mill-attività tagħhom 
b’mod permanenti. Minn meta ġiet stabbilita t-TACA, id-dħul iġġenerat kien żdied 
b’mod konsiderevoli u dan id-dħul żejjed imbagħad ġie allokat lill-iskemi bażiċi ta’ l-
assigurazzjoni għall-anzjanità għall-persuni li jaħdmu għal rashom fis-settur tas-snajja’ 

347 Il-każ T-324/00 CDA vs Il-Kummissjoni.
348 Il-każijiet konġunti C-266/04 sa C-270/04 u C-32�/04 sa C-325/04 Nazairdis. (issa Distribution Casi-

no France).
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jew fix-xogħlijiet tal-manifattura u tal-kummerċ, kif ukoll lill-FISAC349 u lis-CPDC350. 
Rigward kull waħda mill-allokazzjonijiet li ssemmew aktar ’il fuq, dispożizzjonijiet le-
gali speċifiċi stabbilew jew min iddeċieda dwar l-ammont tad-dħul relatat mat-taxxa li 
għandu jintefaq għal skop partikolari u/jew kif l-ammont individwali li jitħallas lil ap-
plikant għandu jiġi ddeterminat.
664. F’April 2001 il-kumpaniji li għamlu t-talba fil-proċeduri ewlenin fetħu diversi 
kawżi quddiem il-qrati nazzjonali fi Franza kontra l-korp inkarigat milli jiġbor it-TACA. 
Dawk il-kawżi ppruvaw jiksbu r-rimborż tas-somom li l-kumpaniji kienu ħallsu bħala 
TACA fis-snin imgħoddija. L-argument kien li t-TACA kienet kontra l-liġi għaliex iffur-
mat parti integrali minn miżuri ta’ l-għajnuna Statali li ma kinux innotifikati lill-Kum-
missjoni.
665. Fis-sentenza tagħha tas-27 ta’ Ottubru, l-ECJ l-ewwel eżaminat l-eżenzjoni 
mit-TACA li jgawdu l-ħwienet tal-bejgħ bl-imnut iż-żgħar. Hija qalet li l-illegalità pos-
sibbli ta’ eżenzjoni mit-TACA għall-ħwienet tal-bejgħ bl-imnut iż-żgħar fiha nifsha ma 
kinitx biżżejjed biex taffettwa l-legalità tat-taxxa nfisha. It-tieni, hija ftakret fil-
ġurisprudenza ta’ Streekgewest/Pape li ġiet diskussa aktar ’il fuq, fejn innotat li taxxa 
titqies li tifforma parti integrali minn miżura ta’ l-għajnuna biss fil-każ ta’ ipotekazzjoni 
ta’ din it-taxxa għall-miżura ta’ l-għajnuna. Dan iffisser li d-dħul mit-taxxa irid bilfors 
ikun allokat għall-finanzjament ta’ l-għajnuna. Fil-każ ta’ ipotekazzjoni bħal din, id-
dħul mit-taxxa għandu impatt dirett fuq l-ammont ta’ l-għajnuna u, għaldaqstant, fuq 
il-valutazzjoni tal-kompatibilità ta’ dik l-għajnuna mas-suq komuni.
666. Fil-każ ikkonċernat l-ECJ ikkonkludiet li rabta bħal din ma kinitx teżisti. 
Ġibdet l-attenzjoni fuq il-karatteristiċi li ġejjin: il-leġiżlazzjoni nazzjonali ma kinitx tip-
provdi għall-ipotekazzjoni tat-TACA għall-allegata miżura ta’ l-għajnuna, iżda stabbi-
liet l-ammont ta’ l-għajnuna allegata bejn miżura minima u waħda massima irrispetti-
vament mid-dħul mit-taxxa; l-attività tal-fondi riċeventi ma kinitx tikkostitwixxi 
attività ekonomika; il-ministri kellhom marġni ta’ diskrezzjoni biex jallokaw id-dħul 
mit-TACA għall-finanzjament ta’ wħud mill-iskemi ta’ l-assigurazzjoni.
667. Għalhekk, in-negozji li kienu obbligati jħallsu t-TACA ma setgħux jistrieħu 
fuq l-illegalità possibbli ta’ l-eżenzjoni quddiem il-qrati nazzjonali sabiex jevitaw li 
jħallsu t-taxxa jew jiksbu r-rimborż tagħha.

349 Il-Fond ta’ Intervent għall-Appoġġ tas-Snajja’ u tal-Kummerċ.
350 Il-Kumitat tal-Kummerċ tad-Distributuri tal-Karburanti.
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e – STATISTIKA

Figura 6
Xejra �-għadd ta' każijiet ta' għajnuna li ġew reġistrati (barra milli �-agrikoltura,
is-sajd, it-trasport u l-faħam) bejn l-2000 u l-2005
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Figura 7
Xejra għan-numru ta' deċiżjonijiet meħuda mill-Kummissjoni bejn l- 2000 u l-2005
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Figura 8
Numru ta' deċiżjonijiet meħuda mill-Istati Membri fl-2005
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a – It-tkabbIr U l- balkanI tal-pUnent

668. Fit-3 ta’ Ottubru l-UE bdiet in-negozjati ta’ l-adeżjoni mat-Turkija u mal-
Kroazja. L-ewwel sessjoni ta’ diskussjonijiet dwar il-kapitolu tal-kompetizzjoni (“l-
eżami selettiv ta’ l-acquis”) saret f ’Novembru u f ’Diċembru. Il-pajjiżi kandidati huma 
mistennija li jistabbilixxu qafas leġiżattiv għall-politika ta’ l-antitrust, il-kontroll ta’ l-
amalgamazzjonijiet u l-kontroll ta’ l-għajnuna Statali, jistabbilixxu l-awtoritajiet tal-
kompetizzjoni u l-awtoritajiet ta’ l-għajnuna Statali, u jiżguraw l-infurzar effettiv ta’ 
dawn ir-regoli saż-żmien ta’ adeżjoni possibbli.
669. Fil-preparazzjoni għall-adeżjoni tar-Rumanija u tal-Bulgarija fl-2007, il-Kum-
missjoni mmonitorjat mill-qrib il-preparazzjonijiet għas-sħubija u għenet fl-infurzar 
tar-regoli tal-kompetizzjoni.
670. Il-Kummissjoni rrivediet il-miżuri ta’ l-għajnuna Statali li l-Bulgarija nnoti-
fikat skond dak li jissejjaħ il-mekkaniżmu ta’ l-għajnuna eżistenti fit-Trattat dwar l-
Adeżjoni. Dan il-mekkaniżmu jipprovdi li kwalunkwe miżura ta’ l-għajnuna applikabbli 
wara l-adeżjoni li titqies li hija għajnuna Statali fit-tifsira tat-Trattat u li mhix inkluża 
fil-lista ta’ l-għajnuna eżistenti titqies li tikkostitwixxi għajnuna ġdida ma’ l-adeżjoni.
671. Dwar ir-Rumanija, il-Kummissjoni immonitorjat mill-qrib ir-rekord ta’ l-in-
furzar ta’ l-għajnuna Statali billi rrivediet l-abbozzi tad-deċiżjonijiet kollha qabel l-adoz-
zjoni finali tagħhom mir-Rumanija. Fil-25 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni adottat rapport 
dwar il-progress tar-Rumanija fil-qasam tal-politika tal-kompetizzjoni351, fejn sabet li 
r-Rumanija għamlet progress konsiderevoli fl-infurzar tar-regoli tal-kompetizzjoni, 
speċjalment fil-qasam tal-kontroll ta’ l-għajnuna Statali.
672. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni kien attiv biex jagħti l-għajnuna fl-iżvilupp ta’ 
reġimi tal-kompetizzjoni b’saħħithom fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent kollha. Dan 
inkluda għajnuna fl-abbozzar tal-liġijiet tal-kompetizzjoni u ta’ l-għajnuna Statali, pari-
ri fl-istabbiliment ta’ l-istituzzjonijiet meħtieġa għall-infurzar ta’ dawn ir-regoli u l-pro-
mozzjoni tad-dixxiplina tal-kompetizzjoni.

b – Il-kooperazzjonI bIlateralI

1. daħla

673. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni jikkoopera ma’ għadd ta’ awtoritajiet tal-kompe-
tizzjoni fuq bażi bilaterali u b’mod partikolari ma’ l-awtoritajiet ta’ l-imsieħba 
kummerċjali ewlenin ta’ l-UE. L-UE ddedikat ftehimiet ta’ kooperazzjoni fi kwistjonijiet 
ta’ kompetizzjoni ma’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, mal-Kanada u mal-Ġappun. Mal-Ko-
rea, Memorandum ta’ Fehim jistabbilixxi l-bażi formali tal-kollaborazzjoni.

35� L-Anness � għar-Rapport ta’ Monitoraġġ Komprensiv dwar ir-Rumanija, SEC (2005) �354 finali.
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674. L-elementi ewlenin ta’ dawn il-ftehimiet apposta huma l-informazzjoni 
reċiproka dwar, u l-koordinament ta’ l-attivitajiet ta’ l-infurzar kif ukoll l-iskambju ta’ 
informazzjoni li mhix kunfidenzjali. Skond il-ftehimiet parti waħda tista’ titlob lill-oħra 
biex tieħu azzjoni ta’ infurzar (l-għaqda pożittiva għal ġid reċiproku), u parti waħda ti-
sta’ tqis l-interessi importanti tal-parti l-oħra waqt l-attivitajiet tagħha ta’ infurzar (l-
għaqda tradizzjonali għal ġid reċiproku).
675. L-UE kkonkludiet ukoll diversi ftehimiet ta’ kummerċ ħieles u ftehimiet ta’ 
assoċjazzjoni u ta’ kooperazzjoni, li normalment jinkludu dispożizzjonijiet bażiċi li 
jikkonċernaw il-kooperazzjoni dwar kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni. Eżempji ta’ ftehi-
miet bħal dawn huma l-Ftehimiet EwroMed, il-ftehimiet ma’ ċerti Pajjiżi ta’ l-Amerika 
Latina u ma’ l-Afrika ta’ Isfel. Il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-awto-
ritajiet tal-kompetizzjoni ta’ l-Istati Membri l-oħra ta’ l-OECD issir fuq il-bażi ta’ rakko-
mandazzjoni li ġiet adottata mill-OECD fl-1995.

2. Il-ftehimiet ma’ l-Istati Uniti, mal-kanada u mal-Ġappun

L-Istati Uniti ta’ l-Amerika

676. Il-kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni ta’ l-Istati Uniti hija 
bbażata fuq ftehimiet ta’ kooperazzjoni għall-kompetizzjoni apposta 352.
677. Fil-qasam tat-trasport bl-ajru, fit-18 ta’ Novembru l-Kummissjoni ffinalizzat 
l-abbozz tat-test ta’ ftehim ġdid ma’ l-Istati Uniti li ser jieħu post il-ftehimiet bilaterali 
eżistenti konklużi mill-Istati Membri (ara wkoll il-parti I.B.3.2 hawn fuq). Il-qafas isti-
tuzzjonali ta’ kooperazzjoni miftiehem jipprovdi f ’termini wesgħin l-istess mezzi ta’ 
kooperazzjoni bħall-ftehim eżistenti KE/US li jirregola l-kooperazzjoni fil-politika tal-
kompetizzjoni bejn il-Kummissjoni, u d-Dipartiment tal-Ġustizzja ta’ l-Istati Uniti 
(DoJ–Department of Justice ) kif ukoll il-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ ta’ l-Istati 
Uniti (FTC–Federal Trade Commission). Jinkludi n-notifika tal-każijiet rilevanti, skam-
bju ta’ informazzjoni kemm fuq kwistjonijiet ġenerali kif ukoll fuq dawk relatati mal-
każijiet, laqgħat regolari biex jiġu diskussi l-iżviluppi fis-suq kif ukoll kwistjonijiet ta’ 
interess komuni. Rigward dan l-aħħar qasam ta’ kooperazzjoni, kien miftiehem li jiġi 
stabbilit forum ta’ diskussjoni regolari biex jiġu diskussi l-kwistjonijiet ġenerali tal-poli-
tika. Il-qafas ta’ kooperazzjoni l-ġdid bejn il-Kummissjoni u d-Dipartiment tat-Trasport 

352 Il-ftehim bejn il-Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej rig-
ward l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-kompetizzjoni tagħhom kien konkluż fit-23.9.�99�. Permezz ta’ 
deċiżjoni konġunta tal-Kunsill u tal-Kummissjoni Ewropea fl-�0.4.�995 il-ftehim kien approvat u ġie 
ddikjarat applikabbli mid-data meta kien iffirmat mill-Kummissjoni Ewropea (ĠU L 95, tas-27.4.�995, 
p.47). Fl-4.6.�998 il-ftehim dwar l-għaqda pożittiva għal ġid reċiproku, li jsaħħaħ id-dispożizzjonijiet 
ta’ l-għaqda pożittiva għal ġid reċiproku tal-ftehim ta’ l-�999, daħal fis-seħħ (il-ftehim bejn il-Komu-
nitajiet Ewropej u l Gvern ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta’ l-għaqda 
pożittiva għal ġid reċiproku fl-infurzar tal-liġijiet tal-kompetizzjoni tagħhom (ĠU L �73, tat-
�8.6.�998, p. 26)).
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ta’ l-Istati Uniti dwar il-liġi u l-politika tal-kompetizzjoni fil-qasam tat-trasport bl-ajru 
ser jiffaċilita l-valutazzjoni konġunta ta’ l-alleanzi bejn it-trasportaturi ta’ l-UE u dawk 
ta’ l-Istati Uniti u qed jagħti spinta lill-ħruġ ta’ riżultati regolatorji kompatibbli. Il-ftehim, 
jekk finalment jiġi approvat, jista’ jiġi applikat kmieni daqs tard f ’Ottubru 2006.
678. Matul l-2005, il-Kummissjoni kompliet il-kooperazzjoni mill-qrib tagħha 
mad-Diviżjoni ta’ l-Antitrust tad-Dipartiment tal-Ġustizzja ta’ l-Istati Uniti u mal-Kum-
missjoni Federali tal-Kummerċ ta’ l-Istati Uniti. Il-kuntatt bejn l-uffiċjali tal-Kummis-
sjoni u l-kontropartijiet tagħhom fiż-żewġ aġenziji ta’ l-Istati Uniti kienu ta’ spiss u in-
tensi. Dawn il-kuntatti jvarjaw minn kooperazzjoni f ’każijiet individwali għal 
kooperazzjoni f ’relazzjoni ma’ kwistjonijiet relatati mal-politika tal-kompetizzjoni aktar 
ġenerali. Il-kuntatti relatati mal-każijiet normalment jieħdu l-forma ta’ telefonati, e-
mails, skambji ta’ dokumenti u kuntatti oħrajn bejn it-timijiet tal-każ. Il-kooperazzjoni 
tkompli tkun ta’ benefiċċju reċiproku konsiderevoli għaż-żewġ naħat, f ’termini tat-titjib 
ta’ l-attività rispettiva ta’ l-infurzar, ikunu evitati kunflitti jew inkonsistenzi bejn dawk 
l-attivitajiet ta’ infurzar li mhumiex meħtieġa, u f ’termini ta’ fehim aħjar tar-reġimi tal-
politika ta’ kompetizzjoni ta’ xulxin.
679. Il-kooperazzjoni fil-kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet ma’ l-aġenziji ta’ l-anti-
trust ta’ l-Istati Uniti, kompliet fuq livell għoli ta’ intensità matul l-2005. L-aħjar prattiki 
għall-2002 ta’ l-UE u ta’ l-Istati Uniti dwar il-kooperazzjoni fir-reviżjoni ta’ l-amalga-
mazzjonijiet tipprovdi qafas utli għall-kooperazzjoni, b’mod partikolari billi tindika 
punti kritiċi fil-proċedura fejn il-kooperazzjoni setgħet tkun partikolarment utli. Fil-
prattika, il-kooperazzjoni dwar il-każijiet isseħħ b’mod ferm prammatiku u flessibbli, li 
huwa adattat għall-każ u għall-kwistjonijiet involuti.
680. Fl-2005, kien hemm għadd ta’ każijiet ta’ amalgamazzjonijiet b’impatt fuq iż-
żewġ naħat ta’ l-Atlantiku fejn kien hemm grad konsiderevoli ta’ kooperazzjoni prattika 
u skambji ta’ fehmiet bejn it-timijiet tal-każijiet rispettivi ta’ l-UE u ta’ l-Istati Uniti. 
Matul is-sena, għadd ta’ każijiet ta’ amalgamazzjonijiet involvew kooperazzjoni sostan-
zjali. Dawn inkludew il-Johnson & Johnson/Guidant353 fejn il-kooperazzjoni ma’ l-FTC 
iffokat fuq id-dimensjoni tal-brevetti fis-suq ta’ l-Istati Uniti u wasslet biex l-investigaz-
zjonijiet jiġu allinjati safejn kien possibbli anki jekk l-għażla taż-żmien tal-proċeduri 
fl-UE u fl-Istati Uniti kien differenti. Fil-Procter & Gamble/Gillette reġa’ kien hemm 
kooperazzjoni mill-qrib ma’ l-FTC rigward is-suq tal-prodott, il-valutazzjoni ta’ l-effetti 
u tar-rimedji antikompetittivi possibbli kif ukoll biex il-proċeduri jinżammu allinjati 
safejn huwa possibbli meta jitqiesu ż-żminijiet differenti tal-proċeduri. F’dawn iż-żewġ 
każijiet il-kwistjonijiet tal-kompetizzjoni kienu differenti bejn l-Istati Uniti u l-UE sa-
biex fil-J&J/Guidant fl-UE l-każ kien approvat bla ħsara għar-rimedji fl-endovascular 
stents u fil-coronary steerable guidewires filwaqt li fl-Istati Uniti ma qamet l-ebda kwistjo-
ni f ’dawn is-swieq u fil-P&G/Gillette l-investigazzjoni tal-Kummissjoni identifikat biss 
tħassib orizzontali tal-kompetizzjoni fl-ixkupilji tas-snien bil-batteriji filwaqt li fl-Istati 
Uniti kien hemm tħassib tal-kompetizzjoni aktar wiesa’ li jindirizzaw l-ixkupilji tas-
snien bil-batteriji, l-aġenti li jbajdu s-snien u d-deodoranti tas-snien. Rimedju komuni 

353 Il-każ COMP/M.3687.
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ta’ l-amalgamazzjonijiet instab ukoll fil-każ Reuters/Telerate354 li l-Kummissjoni investi-
gat flimkien mad-DoJ.
681. Bħal fis-snin ta’ qabel, l-esperjenza tal-Kummissjoni turi li l-kooperazzjoni u 
l-koordinazzjoni dwar l-amalgamazzjonijiet hija l-aktar utli dwar kwistjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mat-tfassil, man-negozjati u ma’ l-implimentazzjoni tar-rimedji 
għal kwalunkwe problema ta’ kompetizzjoni li ġiet identifikata mill-aġenziji. Metodu 
miftiehem jgħin biex jitnaqqsu l-inkonsistenzi potenzjali tal-metodu, għall-benefiċċju 
reċiproku tal-partijiet li qed jamalgamaw u ta’ l-aġenziji nfushom.
682. Matul is-sena, kien hemm ukoll kuntatti frekwenti f ’għadd ta’ każijiet mhux ta’ 
amalgamazzjonijiet. Qasam wieħed li l-importanza tiegħu kulma jmur qiegħda tikber 
fir-relazzjoni bilaterali tal-Kummissjoni mad-DoJ ta’ l-Istati Uniti hija l-ġlieda konġunta 
kontra l-kartelli li ż-żewġ awtoritajiet iqisu bħala prijorità. Għalhekk il-kooperazzjoni 
bilaterali bejn il-Kummissjoni u d-DoJ ta’ l-Istati Uniti kienet partikolarment intensa 
fil-każijiet tal-kartelli: kien hemm għadd ta’ kuntatti bejn l-uffiċjali ta’ l-unitajiet tal-kar-
telli tad-DĠ għall-Kompetizzjoni u l-kontropartijiet tagħhom fid-DoJ dwar diversi in-
vestigazzjonijiet korrenti. Dawn l-iskambji ta’ informazzjoni dwar każijiet partikolari 
kienu l-aktar frekwenti, iżda d-diskussjonijiet kienu jikkonċernaw ukoll kwistjonijiet ta’ 
politika. Ħafna mill-kuntatti relatati mal-każijiet saru b’riżultat ta’ applikazzjonijiet fl-
istess ħin għall-immunità fl-Istati Uniti u fl-UE. Barra minn hekk, f ’għadd ta’ każijiet, 
fl-Istati Uniti u fl-UE, kien hemm koordinazzjoni ta’ miżuri investigattivi u azzjonijiet 
ikkoordinati ta’ infurzar fejn l-aġenziji ppruvaw jiżguraw li l-mogħdija taż-żmien bejn 
il-bidu ta’ l-azzjonijiet rispettivi kien qasir kemm jista’ jkun.
683. Fid-dikjarazzjoni lis-samit ta’ l-UE u ta’ l-Istati Uniti ta’ l-20 ta’ Ġunju “L-In-
zjattiva ta’ l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għat-Tisħiħ tat-Tkabbir u l-Integrazzjoni 
Ekonomika Transatlantika” iż-żewġ naħat ftiehmu li jtejbu aktar il-kooperazzjoni fi 
kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni, u li jesploraw il-modi li jippermettu l-iskambju ta’ ċerta 
informazzjoni kunfidenzjali, inkluż fejn għandhom x’jaqsmu l-kartelli internazzjonali.
684. Il-Kummissarju Neelie Kroes iltaqa’ mal-kapijiet ta’ l-aġenziji ta’ l-Istati Uniti 
u ta’ l-antitrust f ’diversi okkażjonijiet. Il-laqgħa annwali bilaterali ta’ l-UE/ta’ l-Istati 
Uniti saret fil-21 ta’ Settembru f ’Washington.
685. Saru 82 notifika formali mill-Kummissjoni matul is-sena. Il-Kummissjoni 
rċeviet 27 notifika formali mill-awtoritajiet ta’ l-Istati Uniti matul l-istess perjodu.

Il-Kanada

686. Il-kooperazzjoni ma’ l-Aġenzija Kanadiża tal-Kompetizzjoni hija bbażata fuq 
il-ftehim tal-kooperazzjoni għall-kompetizzjoni bejn l-UE u l-Kanada li kien iffirmat 
fl-1999355. Il-kuntatti bejn id-DĠ għall-Kompetizzjoni u l-Aġenzija, il-Kontroparti 

354 Il-każ COMP/M.3692.
355 Il-ftehim bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Gvern tal-Kanada rigward l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-

kompetizzjoni (ĠU L �75 ta’ l-�0.7.�999, p. 50). Il-ftehim kien iffirmat fis-Samit ta’ l-UE u l-Kanada 
f’Bonn fis-�7.6.�999 u daħal fis-seħħ mal-firma.
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Kanadiża tiegħu, kienu frekwenti u taw il-frott. Id-diskussjonijiet kienu jikkonċernaw 
kemm kwisjonijiet li huma relatati mal-każijiet kif ukoll kwistjonijiet ta’ politika aktar 
ġenerali. Il-kuntatti relatati mal-każijiet kienu jikkonċernaw l-oqsma kollha ta’ l-infur-
zar tal-liġi tal-kompetizzjoni, għalkemm l-aktar kuntatti frekwenti kienu jikkonċernaw 
l-investigazzjonijiet ta’ l-amalgamazzjonijiet u tal-kartelli.
687. Il-kuntatti bejn l-aġenziji normalment jieħdu l-forma ta’ telefonati, e-mails, u 
telefonati f ’konferenza regolari bejn it-timijiet tal-każ. Għall-każijiet ta’ kartelli, dan 
jinkludi wkoll il-koordinazzjoni ta’ l-investigazzjonijiet.
688. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni u l-Aġenzija Kanadiża tal-Kompetizzjoni kom-
plew iżommu wkoll djalogu għaddej dwar kwistjonijiet ġenerali ta’ kompetizzjoni. F’dan 
ir-rigward, saru diversi laqgħat. Fi Frar saret laqgħa f ’Pariġi biex jiġu diskussi r-rimedji 
għall-amalgamazzjonijiet; f ’Ġunju r-rappreżentanti ta’ l-Aġenzija ltaqgħu darbtejn mal-
kontropartijiet tagħhom fl-UE biex jiddiskutu l-kooperazzjoni fl-investigazzjonijiet tal-
kartelli u fid-dominanza u każijiet oħrajn li mhumiex tal-kartelli.
689. Il-Kummissjoni għamlet tmien notifiki formali matul is-sena. Il-Kummissjoni 
rċeviet notifika formali waħda mill-awtoritajiet Kanadiżi matul l-istess perjodu.

Il-Ġappun

690. Il-kooperazzjoni mal-Kummissjoni għall-Kummerċ Ġust tal-Ġappun (JFTC) 
hija bbażata fuq il-ftehim ta’ kooperazzjoni ta’ l-2003356. Il-kuntatti mal-JFTC żdiedu 
b’mod konsiderevoli matul l-2005. Il-kuntatti kienu jikkonċernaw kemm kwistjonijiet 
relatati ma’ każijiet kif ukoll kwistjonijiet ta’ politika aktar ġenerali.
691. Minbarra l-għadd ta’ kuntatti dwar każijiet individwali, id-DĠ għall-Kompetiz-
zjoni u l-JFTC komplew id-djalogu kontinwu tagħhom dwar kwistjonijiet ġenerali ta’ 
kompetizzjoni ta’ interess komuni. F’dan ir-rigward, saru tliet laqgħat fi Brussell fl-2005, 
waħda fil-21 ta’ Marzu li ffokat fuq l-analiżi ekonomika, waħda fit-12 ta’ April li ffokat fuq 
il-kooperazzjoni fl-investigazzjonijiet tal-kartelli u waħda fit-13 ta’ Diċembru li ffokat fuq 
l-analiżi ta’ l-amalgamazzjonijiet. Saret laqgħa oħra bejn id-DĠ għall-Kompetizzjoni u l-
JFTC fil-11 ta’  Novembru f ’Tokjo fejn ġiet diskussa firxa sħiħa ta’ kwistjonijiet.
692. Il-Kummissjoni rċeviet notifika formali waħda mill-awtoritajiet Ġappuniżi 
matul is-sena.
3. Il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi u reġjuni oħrajn

L-Awstralja

693. Matul l-2005, id-DĠ għall-Kompetizzjoni kien involut f ’kooperazzjoni ma’ l-
awtoritajiet tal-kompetizzjoni ta’ għadd ta’ pajjiżi oħrajn ta’ l-OECD, b’mod partikolari 

356 Il-ftehim bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Gvern tal-Ġappun li jirrigwarda l-kooperazzjoni fuq atti-
vitajiet ta’ kontra l-kompetizzjoni (ĠU L �83, tat-22.7.2003, p. �2). Il-ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn il-
Komunità Ewropea u l-Ġappun kien iffirmat fi Brussell fl-�0.7.2003 u daħal fis-seħħ fid-9.8.2003.
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l-Awstralja. Dawn il-kuntatti kienu jikkonċernaw kemm kwistjonijiet relatati mal-
każijiet kif ukoll kwistjonijiet li huma aktar relatati mal-politika tal-kompetizzjoni.

Iċ-Ċina

694. Il-kooperazzjoni maċ-Ċina hija bbażata fuq it-termini ta’ referenza dwar dja-
logu strutturat dwar il-politika tal-kompetizzjoni ta’ l-2004357. Matul l-2005, il-kuntatti 
ma’ l-awtoritajiet Ċiniżi dwar kwistjonijiet tal-politika tal-kompetizzjoni żdiedu b’mod 
konsiderevoli u kienu jikkonċernaw kemm kwistjonijiet ta’ politika ġenerali kif ukoll 
kwistjonjiet li jikkonċernaw l-istabbiliment ta’ awtorità tal-kompetizzjoni.
695. Matul is-sena, id-DĠ għall-Kompetizzjoni ħa diversi azzjonijiet biex jgħin liċ-
Ċina fil-proċess tagħha li tiżviluppa l-ewwel liġi tal-kompetizzjoni komprensiva tagħha 
u awtorità tal-kompetizzjoni. Il-Kummissjoni organizzat laqgħat ma’ l-uffiċjali Ċiniżi 
involuti fl-abbozzar tal-liġi l-ġdida tal-kompetizzjoni. F’April, organizzat flimkien mal-
Ministeru Ċiniż tal-Kummerċ seminar dwar il-politika tal-kompetizzjoni f ’Beijing u 
pparteċipat f ’diversi seminars internazzjonali oħra dwar il-politika tal-kompetizzjoni 
fiċ-Ċina. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni wkoll iffinanzja u ssuperviżjona studju li jirris-
pondi għal għadd ta’ mistoqsijiet mill-awtoritajiet Ċiniżi li għandhom x’jaqsmu mal-
metodu u ma’ l-esperjenza ta’ l-UE fl-iżvilupp ta’ qafas leġiżlattiv u ta’ infurzar effettiv 
għal-liġi tal-kompetizzjoni.

Iż-Żona Ewropea tal-kummerċ ħieles

696. Matul is-sena, il-Kummissjoni kompliet il-kooperazzjoni mill-qrib tagħha ma’ 
l-ESA (EFTA Surveillance Authority – l-Awtorità tas-Sorveljanza ta’ l-EFTA) fl-infurzar 
tal-ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE). F’Mejju daħlu fis-seħħ id-
dispożizzjonijiet li jadattaw il-Protokolli 21 u 23 tal-Ftehim ŻEE għall-bidliet li saru 
permezz tar-Regolament (KE) Nru 1/2003. Il-Protokoll 23 għandu x’jaqsam mal-ko-
operazzjoni bejn l-ESA u l-Kummissjoni fl-applikazzjoni ta’ l-Artikoli 53 u 54 tal-ftehim 
ŻEE. F’Diċembru l-Istati ta’ l-EFTA li rratifikaw il-Ftehim ŻEE (jiġifieri il-Lichtenstein, 
l-Iżlanda u n-Norveġja) għamlu użu mill-“klawżola ta’ reviżjoni” li hija inkluża fil-Pro-
tokoll 21. Fuq il-bażi ta’ din il-klawżola, l-Istati ta’ l-EFTA talbu li l-mekkaniżmi għall-
infurzar ta’ l-Artikoli 53 u 54 tal-Ftehim jiġu riveduti.

Il-Korea

697. Il-kooperazzjoni bejn id-DĠ għall-Kompetizzjoni u l-Kummissjoni għall-
Kummerċ Ġust Koreana (KFTC–Korean Fair Trade Commission) hija bbażata fuq Me-
morandum ta’ Fehim (MoU–Memorandum of Understanding) li kien iffirmat f ’Ottubru 
2004. F’Ġunju, fi Brussell saret l-ewwel laqgħa ta’ konsultazzjoni bilaterali bejn id-DĠ 
għall-Kompetizzjoni u l-KFTC skond l-MoU bil-parteċipazzjoni tal-Kummissarju Nee-
lie Kroes u tad-Direttur Ġenerali Philip Lowe f ’isem il-Kummissjoni Ewropea u l-Pre-

357 It-Termini ta’ Riferenza tad-djalogu dwar il-politika tal-kompetizzjoni bejn l-UE u ċ-Ċina. Iffirmati fi 
Brussell fis-6 ta’ Mejju 2004.
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sident Kang f ’isem il-KFTC. Ġiet skambjata informazzjoni dwar il-modifiki rispettivi li 
ġew introdotti dan l-aħħar fil-liġijiet tal-kompetizzjoni tal-KE u tal-Korea. Ġie esplorat 
ukoll kif tista’ tittejjeb u tissaħħaħ aktar il-kooperazzjoni. Iż-żewġ awtoritajiet qed 
jikkooperaw dejjem aktar dwar diversi kwistjonijiet tal-kompetizzjoni u skambjaw 
b’mod partikolari fehmiet dwar il-metodi investigattivi u dwar ir-rimedji fil-każijiet ta’ 
l-antitrust. It-tieni laqgħa ta’ konsultazzjoni bilaterali ser ssir fil-Korea fl-2006.

L-Amerika Latina

698. Matul l-2005, id-DĠ għall-Kompetizzjoni kien involut f ’kooperazzjoni ma’ 
awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Messiku u tal-Brażil dwar kwistjonijiet relatati mal-
każijiet u kwistjonijiet relatati mal-politika tal-kompetizzjoni (pereżempju dwar is-
saħħa fis-suq konġunta u kollettiva, il-kwistjonijiet tal-mezzi ta’ telekomunikazzjoni, 
eċċ.). Il-Kummissjoni rċeviet ħames notifiki formali mill-awtoritajiet Messikani.

Ir-Russja

699. Il-Pjan għal Spazju Ekonomiku Komuni bejn l-UE u r-Russja, li kien mif-
tiehem fis-samit ta’ l-UE u tar-Russja ta’ l-10 ta’ Mejju, jinkludi taqsima sostanzjali dwar 
il-kompetizzjoni, li timpenja liż-żewġ ġuriżdizzjonijiet għal aktar koordinazzjoni u dja-
logu dwar il-politika tal-kompetizzjoni, inkluż fil-qasam ta’ l-għajnuna Statali. It-
taħdidiet bejn id-DĠ għall-Kompetizzjoni u s-Servizz Federali Russu kontra l-Mono-
polji (FAS – Federal Anti-Monopoly Service) dwar il-kwistjonijiet ta’ politika saru f ’Lulju 
(fuq livell ta’ Direttur Ġenerali), u f ’Ottubru u f ’Diċembru. B’mod partikolari, id-DĠ 
għall-Kompetizzjoni pprovda input lill-FAS, fuq it-talba ta’ dan ta’ l-aħħar, dwar kwistjo-
nijiet li jirrelataw ma’abbozz tal-liġi l-ġdida kontra l-monopolji għall-Federazzjoni Rus-
sa, li kien quddiem id-Duma f ’dak iż-żmien. L-għajnuna teknika ta’ l-UE lill-FAS kom-
pliet, bil-bidu ta’ programm tat-TACIS ġdid fil-qasam tal-kompetizzjoni, u 
l-Kummissjoni sponserjat il-parteċipazzjoni ta’ rappreżentant wieħed tal-FAS fil-konfe-
renza annwali ta’ l-ICN f ’Bonn f ’Ġunju.

Ċ – Il-kooperazzjonI mUltIlateralI

1. In-netwerk internazzjonali tal-kompetizzjoni

Il-konferenza annwali tan-Netwerk Internazzjonali tal-Kompetizzjoni, Bonn, Ġunju 2005

700. L-ICN, li l-Kummissjoni tagħtih importanza konsiderevoli bħala forum għad-
diskussjoni u għall-kordinazzjoni bejn l-aġenziji tal-kompetizzjoni, kompla jikber fis-
sħubiji fl-2005, b’aktar minn 90 aġenzija bħala membri. Il-livell ta’ attività baqa’ għoli, kif 
intwera fil-konferenza annwali f ’Bonn, fil-Germanja, f ’Ġunju. Il-konferenza kienet 
suċċess kbir f ’termini ta’ l-għadd ta’ persuni li attendew, il-firxa u l-kwalità tad-diskus-
sjoni, u l-prodotti ta’ ħidma li ġew ippreżentati mid-diversi gruppi ta’ ħidma. Il-prodot-
ti tal-gruppi ta’ ħidma dwar il-kartelli u dwar l-amalgamazzjonijiet huma diskussi aktar 
’l isfel; il-gruppi ta’ ħidma dwar “L-Infurzar ta’ l-Antitrust fis-Setturi Rregolati” (AERS–
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Antitrust Enforcement in Regulated Sectors) u “L-Implimentazzjoni tal-Politika tal-Kom-
petizzjoni” (CPI–Competition Policy Implementation) ippreżentaw ukoll għadd ta’ pro-
dotti ta’ ħidma rilevanti u utli. Dawn jinkludu rapporti dwar attivitajiet ta’ għajnuna 
teknika, is-sensibilizzazzjoni tal-konsumaturi, il-promozzjoni, u l-interazzjoni bejn l-
aġenziji tal-kompetizzjoni u r-regolaturi settorjali. Il-grupp ta’ ħidma dwar l-AERS ġie 
fi tmiemu f ’Bonn, u nħoloq grupp ta’ ħidma ġdid dwar is-settur tal-mezzi ta’ telekomu-
nikazzjoni. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni organizza panel wieħed f ’Bonn (dwar il-kartel-
li), u pparteċipa f ’għadd ta’ panels oħrajn.

Il-Grupp ta’ Ħidma ta’ l-ICN dwar il-Kartelli u l-laqgħa ta’ ħidma ta’ Seoul dwar il-Kartelli

701. Il-Grupp ta’ Ħidma ta’ l-ICN dwar il-Kartelli, li tnieda fl-2004, li huwa ppresje-
dut b’mod konġunt mid-DĠ għall-Kompetizzjoni u mill-aġenzija tal-kompetizzjoni 
Ungeriża il-GVH, ikkompleta għadd ta’ proġetti sinifikanti fl-2005, u beda diversi 
oħrajn. Il-prodotti ta’ ħidma tal-grupp ta’ ħidma dwar il-kartelli fl-ewwel sena tiegħu, li 
huwa ppreżenta lill-konferenza annwali ta’ l-ICN f ’Bonn, kienu dawn li ġejjin:
• rapport li jġib l-isem “Is-sisien għal reġimi effettivi kontra l-Kartelli, Vol. 1” li jkopri 

s-suġġetti li ġejjin: id-definizzjoni ta’ l-imġiba tal-kartelli assolutament ipprojbita, l-
istituzzjonijiet effettivi fil-ġlieda kontra l-kartelli, u l-penali effettivi;

• manwal ta’ l-infurzar kontra l-kartelli, li jinkludi d-daħla u l-kapitoli dwar it-tiftix/l-
ispezzjonijiet (bl-aħjar prattiki) u dwar il-programmi ta’ klemenza (li magħhom ser 
jiżdiedu aktar kapitoli aktar tard);

• formola biex tingħata informazzjoni dwar il-liġijiet u r-regolamenti rigward il-kar-
telli, li l-aġenziji membri ta’ l-ICN ser jiġu mistiedna jimlew.

702. Għas-sena ta’ l-ICN ta’ l-2005/2006, il-grupp ta’ ħidma dwar il-kartelli beda 
proġetti ta’ xogħol ġodda dwar: il-ġbir ta’ l-evidenza elettronika (li dwaru ser jiġi ppre-
parat kapitolu għall-manwal li ssemma aktar ’il fuq), il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji 
fl-investigazzjoni tal-kartelli (id-DĠ għall-Kompetizzjoni huwa l-mexxej f ’dan il-
proġett), l-interazzjoni ta’ l-infurzar pubbliku u privat, u t-tfixkil ta’ l-investigazzjonijiet. 
Ir-riżultati ta’ dawn il-proġetti ser jiġu ppreżentati fil-konferenza annwali ta’ l-ICN li 
jmiss f ’Cape Town f ’Mejju 2006, flimkien mal-formoli għal informazzjoni dwar il-
liġijiet u regolamenti li jirregolaw il-kartelli, li mtlew mill-aġenziji membri ta’ l-ICN.
703. F’Novembru l-laqgħa ta’ ħidma annwali ta’ l-ICN dwar il-kartelli (li ġiet orga-
nizzata mill-grupp ta’ ħidma dwar il-kartelli) saret f ’Seoul, fil-Korea t’Isfel. Id-DĠ għall-
Kompetizzjoni kellu rwol attiv fil-laqgħa ta’ ħidma, fejn ipparteċipa f ’sessjonijiet dwar 
istituzzjonijiet effettivi għall-investigazzjoni tal-kartelli, il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji 
fl-investigazzjonijiet tal-kartelli, u l-forensika ta’ l-IT.

Il-Grupp ta’ Ħidma ta’ l-ICN dwar l-amalgamazzjonijiet – Is-Sotto-Grupp tan-notifika u 
tal-proċeduri

704. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni kompla jkun involut b’mod attiv fix-xogħol ta’ dan 
is-sotto-grupp matul l-2005. Fl-ewwel parti tas-sena, is-sotto-grupp iffinalizza l-prepa-
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razzjoni tiegħu ta’ żewġ prattiki rakkomandati oħrajn li jkopru: (1) ir-rimedji ta’ l-amal-
gamazzjonijiet; u (2) s-setgħat ta’ l-infurzar, ir-riżorsi u l-indipendenza ta’ l-aġenzija. 
Dawn kienu approvati uffiċjalment mill-membri ta’ l-ICN f ’sessjoni plenarja fil-konfe-
renza annwali ta’ l-ICN f ’Bonn f ’Ġunju. Dawn iż-żewġ testijiet ġodda jtellgħu għal tlet-
tax l-għadd ta’ prattiki rakkomandati li adottat l-ICN, fuq il-bażi ta’ abbozzi li ġew pro-
dotti minn dan is-sotto-grupp. Il-ħdax l-oħra jikkonċernaw: (1) rabta biżżejjed bejn 
l-effetti tat-tranżazzjoni u l-ġuriżdizzjoni li qed tagħmel reviżjoni; (2) limiti ċari u 
oġġettivi għan-notifika; (3) flessibilità fl-għażla taż-żmien ta’ notifika ta’ amalgamazzjo-
ni; (4) il-perjodi ta’ reviżjoni ta’ l-amalgamazzjoni; (5) ir-rekwiżiti għan-notifika inizjali; 
(6) it-twettiq ta’ l-investigazzjonijiet ta’ l-amalgamazzjonijiet; (7) it-trasparenza; (8) il-
kunfidenzjalità; (9) il-ġustizzja proċedurali; (10) ir-reviżjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ 
kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet; u (11) il-kooperazzjoni bejn l-aġenziji. B’dawn iż-
żewġ prattiki is-sett ta’ rakkomandazzjonijiet ta’ l-ICN jidher li huwa komplet, u kien 
hemm ftehim biex ma tiġi żviluppata l-ebda rakkomandazzjoni oħra f ’dan l-istadju.
705. Is-sotto-grupp ukoll iffinalizza x-xogħol fuq xi żewġ proġetti oħrajn: l-iżvilupp 
ta’ formola jew formoli mudell għall-użu mill-partijiet li qed jamalgamaw u mill-aġenziji 
tal-kompetizzjoni li jirregolaw ir-rinunzji għall-ħarsien tal-kunfidenzjalità għall-mater-
jali mressqa b’rabta mar-reviżjoni ta’ l-amalgamazzjonijiet; u l-preparazzjoni ta’ studju 
dwar il-ħlasijiet ta’ l-iffajljar fil-kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet. Ix-xogħol fuq ir-ri-
nunzji u l-ħlasijiet ta’ l-iffajljar kienu ppreżentati għall-approvazzjoni uffiċjali fil-konfe-
renza annwali f ’Bonn f ’Ġunju.
706. Fl-aħħarnett, is-sotto-grupp kompla xogħlu matul is-sena rigward l-impli-
mentazzjoni tal-prattiki rakkomandati. Prinċipalment, dan jinkludi l-ġbir ta’ informaz-
zjoni dwar xkiel għall-ħila tal-ġuriżdizzjonijiet li jimplimentaw il-prattiki rakkomanda-
ti, kif ukoll il-preparazzjoni ta’ rapport li jidentifika l-isfidi li jiffaċċjaw l-aġenziji meta 
jadottaw prattiki u tekniki biex jgħinu ħalli jingħelbu x-xkiel. Dan ir-rapport kien 
ippreżentat f ’Bonn u wera li sa minn April, 46 % tal-ġuriżdizzjonijiet membri ta’ l-ICN 
b’liġijiet ta’ l-amalgamazzjonijiet għamlu jew kienu qed jipproponu bidliet biex ir-reġimi 
dwar l-amalgamazzjonijiet tagħhom jinġiebu f ’konformità eqreb mal-prattiki rakko-
mandati, u 8% addizzjonali qed jippjanaw li jagħmlu bidliet bħal dawn. Biex jingħata 
aktar appoġġ għall-proċess ta’ l-implimentazzjoni, ġie deċiż li tiġi organizzata laqgħa ta’ 
ħidma dwar l-implimentazzjoni fir-rebbiegħa ta’ l-2006 biex ikunu provduti eżempji u 
gwida dwar aktar allinjament mal-prattiki ta’ l-ICN. Minn żmien Bonn, ix-xogħol tas-
sotto-grupp kien ikkonċentrat fuq il-preparazzjoni ta’ din il-laqgħa ta’ ħidma. Is-sotto-
grupp ikompli jimmonitorja l-isforzi ta’ riforma u jagħti appoġg lill-membri ta’ l-ICN li 
qed iqisu bidliet fil-leġiżlazzjoni, fir-regolamenti u fil-prattiki ta’ l-aġenzija, kif ukoll li 
jaħdem ma’ dawk li mhumiex membri li qed jiżviluppaw leġiżlazzjoni ġdida ta’ reviżjoni 
ta’ l-amalgamazzjonijiet.

2. l-oecd

707. Fl-2005, il-Kumitat tal-Kompetizzjoni ta’ l-OECD għall-ewwel darba wettaq 
eżami ta’ reviżjoni esperta (peer review) tal-liġi u tal-politika tal-kompetizzjoni fl-UE. 
Din ir-reviżjoni ssegwi r-reviżjoni ta’ l-OECD ta’ l-2003 tal-politiki ekonomiċi fiż-żona 
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ta’ l-Euro. Huwa fehim komuni fost il-membri ta’ l-OECD li r-reviżjoni tal-politika eko-
nomika ta’ ġuriżdizzjoni partikolari trid tkun segwita minn reviżjoni approfondita tal-
politika tal-kompetizzjoni tagħha.
708. Il-proċess ta’ reviżjoni beda bi preparazzjoni ta’ abbozz ta’ rapport ta’ reviżjoni 
mis-Segretarjat ta’ l-OECD, li studja l-kisbiet u l-isfidi korrenti li jiffaċċjaw il-politika u 
l-istituzzjonijiet tal-kompetizzjoni ta’ l-UE, u qajjem għażliet ta’ politika sabiex jitqiesu. 
Il-proċess laħaq il-qofol tiegħu fl-eżami orali fil-laqgħa ta’ Ottubru tal-Kumitat tal-
Kompetizzjoni ta’ l-OECD. Is-Segretarjat ta’ l-OECD ikkompleta -rapport wara l-eżami 
orali u ppubblikaħ fis-serje tal-pubblikazzjonijiet ta’ l-OECD358.
709. Ir-rapport tar-reviżjoni esperta jiddeskrivi fil-qosor l-erba’ għażliet ta’ politika 
biex jitqiesu li ġejjin:
• jiġu ċċarati r-relazzjonijiet fost il-programmi ta’ klemenza ta’ l-UE u l-aġenziji naz-

zjonali ta’ l-infurzar;
• fl-adozzjoni ta’ metodu bbażat fuq l-ekonomija dwar id-dominanza, ir-responsab-

biltà għandha tiddependi mill-effetti li jagħmlu dannu lill-kompetizzjoni; f ’każijiet 
xierqa, il-valutazzjoni ta’ l-ambitu għall-indennizz għandha tkun parti integrali 
minn metodu bħal dan;

• tiżdied aktar il-kapaċità tad-DĠ għall-Kompetizzjoni għal analiżi ekonomika billi 
jiżdied l-istaff tat-tim ta’ l-ekonomista ewlieni;

• jitiqesu mezzi biex jiġu estiżi s-sanzjonijiet għall-individwi kif ukoll għad-ditti, 
bħall-koordinazzjoni b’applikazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jipprovdu għal 
sanzjonijiet individwali.

710. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni qed janalizza aktar kull waħda minn dawn l-
għażliet fil-proġetti ta’ l-iżvilupp tal-politika li għaddej bihom. Fil-qasam tal-politika ta’ 
klemenza, id-DĠ għall-Kompetizzjoni qed jaħdem lejn dik li b’mod wiesa’ tissejjaħ sis-
tema ta’ one-stop-shop. Dwar l-abbuż mid-dominanza, id-DĠ għall-Kompetizzjoni 
ħareġ dokument ta’ diskussjoni f ’Diċembru, li indirizza wkoll il-kwistjonijiet li tqajmu 
fir-rapport tar-reviżjoni esperta. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni kien qed jibni kompetenza 
ekonomika f’dawn l-aħħar snin. L-ekonomisti jaħdmu f ’diversi dipartimenti tad-Diret-
torat-Ġenerali u jifformaw parti minn timijiet multidixxiplinarji tal-każijiet. It-tim ta’ 
l-ekonomista ewlieni jipprovdi aktar appoġġ. Dwar is-sanzjonijiet tal-kartelli, is-siste-
ma fl-UE hija bbażata fuq l-applikazzjoni effettiva ta’ kombinazzjoni ta’ sanzjonijiet kor-
porattivi u sanzjonijiet individwali fuq livell komunitarju u dak nazzjonali. Hemm am-
bitu biex jiġi eżaminat kif jintużaw b’mod sħiħ l-għażliet disponibbli f ’din is-sistema.
711. Minbarra r-reviżjoni esperta, id-DĠ għall-Kompetizzjoni kompla jipparteċipa 
fi u jikkontribwixxi għax-xogħol tal-Kumitat tal-Kompetizzjoni ta’ l-OECD. Id-DĠ 
għall-Kompetizzjoni pparteċipa fid-diskussjonijiet bejn is-sħab indaqs dwar il-politika 
tal-kompetizzjoni ta’ l-OECD kollha u pparteċipa b’mod attiv fir-reviżjonijiet esperti 
tal-politika tal-kompetizzjoni tat-Turkija u l-Iżvizzera. Attenda wkoll għal laqgħat 

358 Ir-Rapport huwa disponibbli fuq il-websajt ta’ l-OECD: http://www.oecd.org/dataoecd/7/4�/35908 
64�.pdf
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oħrajn ta’ l-OECD li kellhom x’jaqsmu mal-kompetizzjoni bħall-Forum globali dwar 
il-kompetizzjoni, is-sessjonijiet konġunti tal-Kumitat tal-Kompetizzjoni mal-Kumitat 
Kummerċjali. Il-Kummissarju Neelie Kroes għamel id-diskors prinċipali bl-isem “Nir-
regolaw għall-Kompetizzjoni u t-Tkabbir”, fil-Forum globali ta’ l-OECD dwar il-Kom-
petizzjoni fi Frar. Id-diskussjonijiet tal-Forum Globali kkonċentraw fuq il-problemi tal-
kompetizzjoni f ’setturi rregolati. F’Marzu, il-Kunsill ta’ l-OECD adotta rakko- 
mandazzjoni dwar ir-reviżjoni ta’ l-amalgamazzjonijiet u f ’Ottubru, il-Kumitat 
tal-Kompetizzjoni adotta l-aħjar prattiki għall-iskambju formali ta’ l-informazzjoni bejn 
l-Awtoritajiet tal-Kompetizzjoni fl-investigazzjonijiet tal-kartelli assolutament ipprojbi-
ti u rapport dwar l-azzjoni kontra kartelli assolutament ipprojbiti359.
712. Fl-2005, fi Frar, f ’Ġunju u f ’Ottubru saru laqgħat tal-Kumitat tal-Kompetiz-
zjoni ta’ l-OECD. Fl-ewwel laqgħa, il-gruppi ta’ ħidma tal-Kumitat kellhom diskussjo-
nijiet bejn sħab indaqs dwar ir-riforma strutturali fis-settur tal-ferroviji u r-rimedji 
transkonfinali fir-reviżjoni ta’ l-amalgamazzjonijiet. Id-diskussjonijiet bejn sħab indaqs 
dwar is-settur tal-ferroviji kkompletaw serje ta’ diskussjonijiet dwar l-esperjenzi bis-se-
parazzjoni strutturali f ’diversi industriji (li jkopru inter alia, is-setturi ta’ l-enerġija, tal-
mezzi ta’ telekomunikazzjoni, tas-servizzi postali u tat-trasport bil-ferroviji). Id-diskus-
sjoni wriet li hemm differenzi konsiderevoli fl-industriji tal-ferroviji bejn il-pajjiżi ta’ 
l-OECD u li n-natura, l-ambitu u r-rwol għall-kompetizzjoni ukoll ivarjaw minn pajjiż 
għall-ieħor kif ukoll ser tvarja l-istruttura xierqa li l-aktar li tiffaċilita l-kompetizzjoni. 
Is-separazzjoni strutturali kienet meqjusa bħala komplement għar-regolamentazzjoni 
ta’ l-aċċess għall-infrastruttura tal-linja. Skond iċ-ċirkostanzi tas-suq, il-kompetizzjoni 
għas-suq huwa wkoll għodda potenzjalment ta’ valur għall-introduzzjoni ta’ forma tal-
kompetizzjoni.
713. Id-diskussjoni bejn sħab indaqs dwar rimedji transkonfinali ta’ l-amalgamaz-
zjonijiet uriet li l-forom ta’ kooperazzjoni ta’ għaqda għal ġid reċiproku, fejn ġuriżdizzjoni 
waħda tieħu t-tmexxija f ’isem ġuriżdizzjonijiet oħrajn fin-negozjar u fl-implimentaz-
zjoni tar-rimedji transkonfinali, kienu aktar xierqa għal ġuriżdizzjonijiet li kellhom 
setgħat diskrezzjonarji ta’ prosekuzzjoni f ’relazzjoni għall-kontroll ta’ l-amalgamazzjo-
nijiet (bħall-Istati Uniti) iżda ma kinux legalment kompatibbli ma’ sistemi li jimponu 
obbligu li jittieħdu deċiżjonijiet pożittivi u negattivi (bħal fl-UE). Mid-diskussjoni 
rriżulta wkoll li għall-iskopijiet ta’ monitoraġġ ta’ l-implimentazzjoni ta’ rimedju, il-fatt 
li l-assi offruti għall-bejgħ jistgħu jinstabu barra mill-UE kellu biss impatt limitat.
714. It-tieni laqgħa tal-Kumitat tal-Kompetizzjoni organizzat diskussjonijiet bejn 
sħab indaqs dwar il-kompetizzjoni fuq il-merti u fuq l-evalwazzjoni ta’ l-azzjonijiet u 
tar-riżorsi ta’ l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni. Id-diskussjoni bejn sħab indaqs dwar il-
kompetizzjoni fuq il-merti wriet li hemm differenzi kbar fost il-pajjiżi dwar kif din il-
kwistjoni għandha tiġi ttrattata: uħud mill-pajjiżi għandhom metodu aktar ibbażat fuq 
il-formoli, filwaqt li pajjiżi oħrajn għandhom metodu bbażat fuq l-ekonomija jew 
qegħdin fi tranżizzjoni lejn metodu bbażat fuq l-ekonomija. Id-diskussjoni bejn sħab 
indaqs dwar l-evalwazzjoni ta’ l-azzjonijiet u tar-riżorsi tat stampa ġenerali ta’ l-attivi-

359 Iż-żewġ testi ġew ippubblikati fuq il-websajt ta’ l-OECD: www.oecd.org/competition
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tajiet ta’ evalwazzjoni li l-pajjiżi membri ta’ l-OECD għamlu jew qed jippjanaw u serviet 
biex jiġu esplorati kwistjonijiet għal aktar diskussjonijiet dwar dan is-suġġett.
715. Il-partijiet ta’ ħidma tal-Kumitat organizzaw diskussjonijiet bejn sħab indaqs 
dwar l-impatt tas-servizzi sostituttivi (substitute services) dwar ir-regolamentazzjoni u 
r-rimedji privati. L-ewwel diskussjoni bejn sħab indaqs ikkonċentrat fuq is-servizzi tat-
telekom, tat-trasport u ta’ l-enerġija u indirizzat kwistjonijiet li jinqalgħu dwar ir-rego-
lamentazzjoni tas-servizzi sostituttivi. Id-diskussjoni wriet li spiss is-servizzi sostituttivi 
huma soġġetti għal ftit obbligi regolatorji, jew inkella għal obbligi regolatorji differenti, 
li jagħtu lok għal asimmetrija regolatorja potenzjali bejn is-servizzi. B’mod ġenerali 
asimmetriji bħal dawn għandhom jiġu eliminati sabiex l-uniċi differenzi li jifdal fir-re-
golamentazzjoni huma dawk li huma meħtieġa biex jiġu riflessi d-differenzi fis-saħħa 
fis-suq, fil-kwistjonijiet esterni jew nuqqasijiet oħrajn tas-suq fis-servizzi bażiċi stess. 
Id-diskussjoni enfasizzat ukoll il-fatt li huwa probabbli li jkun meħtieġ l-infurzar attiv 
tal-liġi tal-kompetizzjoni biex ikun evitat li l-imġiba tad-ditti sokkombenti tillimita l-
kompetizzjoni mis-servizzi sostituttivi.
716. Id-diskussjoni bejn sħab indaqs dwar ir-rimedji privati iffokat fuq l-iskoperta 
u l-ġbir ta’ l-evidenza. Din kienet l-ewwel diskussjoni bejn sħab indaqs fil-grupp ta’ 
ħidma dwar ir-rimedji privati u fl-2006 ser isegwu diskussjonijiet addizzjonali. Grupp 
ta’ ħidma tal-Kumitat iddiskuta wkoll, wara l-preżentazzjonijiet ta’ l-esperti, kif għandu 
jitkejjel id-dannu kkawżat mill-kartelli u kif għandhom jiġu vvalutati l-benefiċċji ta’ l-
infurzar tal-kompetizzjoni. Id-diskussjoni wriet li l-kalkoli tad-dannu huma l-aktar utli 
fl-infurzar privat. Uħud mill-awtoritajiet (eż. l-OFT) qed iħarsu wkoll lejn l-impatt tal-
kartelli biex jiġġustifikaw xogħolhom stess.
717. It-tielet laqgħa tal-Kumitat tal-Kompetizzjoni organizzat diskussjonijiet bejn 
sħab indaqs dwar il-liġijiet u r-regolamenti dwar il-barrieri għad-dħul u l-bejgħ mill-
ġdid inqas mill-prezz (RBC–resale below cost). L-ewwel diskussjoni bejn sħab indaqs 
uriet li l-pajjiżi membri ta’ l-OECD kienu b’mod ċar qed jimxu minn analiżi li kienet 
tiffoka fuq l-evalwazzjoni ta’ jekk ċerti fatturi għandhomx jiffurmaw barrieri għad-
dħul, lejn analiżi tal-proċess tal-kompetizzjoni u ta’ l-impatt tal-barrieri għad-dħul fi 
proċess bħal dan. Il-pajjiżi membri wkoll qed jiżviluppaw it-testijiet ekonomiċi 
tagħhom fil-kejl tal-barrieri għad-dħul; ta’ spiss jikkombinaw kemm valutazzjoni 
kwantitativa kif ukoll valutazzjoni kwalitativa fil-każ ta’ barrieri tekniċi u regolatorji 
għad-dħul, filwaqt li għall-barrieri ta’ l-imġiba, il-valutazzjoni kwantitativa normal-
ment titqies li mhix possibbli.
718. Id-diskussjoni bejn sħab indaqs dwar il-liġijiet ta’ l-RBC uriet li qed jibda jkun 
hemm studji sistematiċi dwar l-impatt tal-liġijiet ta’ l-RBC u li studji bħal dawn juru li 
liġijiet bħal dawn jgħollu l-ispejjeż għall-konsumaturi. Għaldaqstant hemm kunflitt 
bejn il-liġijiet ta’ l-RBC u l-għanijiet ta’ l-effiċjenza ekonomika u tal-benesseri tal-kon-
sumatur tal-liġijiet tal-kompetizzjoni. Id-diskussjoni wriet ukoll kemm huwa essenzjali 
għall-awtoritajiet tal-kompetizzjoni li jinvestu fil-promozzjoni tal-prinċipji tal-kompe-
tizzjoni fil-proċessi nazzjonali ta’ l-għamla tal-liġijiet fejn jiġu diskussi l-inizjattivi tal-
liġijiet ta’ l-RBC. Il-partijiet ta’ ħidma tal-Kumitat iddiskutew il-kompetizzjoni fil-prov-
vista tas-servizzi ta’ l-isptarijiet u kellhom laqgħa ta’ jum sħiħ bil-parteċipazzjoni 
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tal-prosekuturi pubbliċi dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u 
l-prosekuturi pubbliċi fl-investigazzjonijiet tal-kartelli.
719. Id-diskussjoni bejn sħab indaqs dwar is-servizzi ta’ l-isptarijiet uriet li l-kom-
petizzjoni qed tiġi introdotta aktar u aktar fil-provvista tas-servizzi ta’ l-isptarijiet u li 
dan għandu effett ta’ benefiċċju fuq l-effiċjenza fil-provvista tas-servizzi. Uħud mill-
pajjiżi ta’ l-OECD kellhom esperjenzi ferm tajbin bl-introduzzjoni ta’ regolamentazzjo-
ni li tippromwovi l-kompetizzjoni fost l-isptarijiet pubbliċi.
720. Il-laqgħa mal-prosekuturi pubbliċi esplorat il-kwistjonijiet li ġejjin: l-għażla 
tal-każijiet għall-prosekuzzjoni kriminali u d-diskrezzjoni għall-prosekuzzjoni; il-ġbir 
ta’ l-evidenza; l-interazzjoni bejn il-programmi ta’ klemenza u l-prosekuzzzjoni krimi-
nali; ir-relazzjonijiet formali u informali bejn il-prosekuturi u l-awtoritajiet tal-kompe-
tizzjoni.
721. Matul l-2005, id-DĠ għall-Kompetizzjoni ppreżenta tmien sottomissjonijiet 
bil-miktub lill-Kumitat tal-Kompetizzjoni li jkopru s-suġġetti ta’ diskussjoni li ġejjin fid-
diskussjonijiet bejn is-sħab indaqs ta’ l-OECD:
• is-separazzjoni strutturali fit-trasport bil-ferroviji;
• ir-rimedji transkonfinali fir-reviżjoni ta’ l-amalgamazzjonijiet;
• il-kompetizzjoni fuq il-merti;
• l-evalwazzjoni ta’ l-azzjonijiet u r-riżorsi ta’ l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni;
• l-impatt tas-servizzi sostituttivi fuq ir-regolamentazzjoni;
• l-iskoperta u l-ġbir ta’ l-evidenza;
• il-barrieri għad-dħul;
• il-kompetizzjoni u l-effiċjenza fil-provvista tas-servizzi ta’ l-isptarijiet.
722. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni ressaq ukoll ir-rapport tiegħu dwar il-politika  
tal-kompetizzjoni quddiem il-Kumitat tal-Kompetizzjoni.
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723. Ir-Rapport 2005 dwar il-politika tal-kompetizzjoni jipprovdi opportunità li 
tiġi stabbilita d-direzzjoni li ser tieħu l-Kummissjoni fil-qasam tal-politika tal-kompe-
tizzjoni fl- 2006.
724. It-tliet għanijiet ġenerali multi-annwali li identifika d-DĠ għall-Kompetizzjo-
ni li ser jagħtuh l-opportunità jkompli jagħmel kontribut sinifikanti għall-għanijiet 
strateġiċi tal-Kummissjoni, kif inhuma ddefiniti fid-Deċiżjoni ta’ l-istrateġija politika 
annwali tal-Kummissjoni ta’ l-2006 u l-Istrateġija ta’ Liżbona ta’ l-UE huma:
• li l-azzjonijiet ta’ infurzar ikunu ffokati fuq dawk fil-prattika li huma l-aktar dannużi 

għall-ekonomija ta’ l-UE;
• li tittejjeb il-kompetittività fl-UE billi tingħata għajnuna fit-tfassil tal-qafas regola-

torju;
• li l-azzjoni tkun iffokata fuq is-setturi ewlenin għas-suq intern u għall-Istrateġija ta’ 

Liżbona.

1. l-antitrust

725. Fl-2006, id-DĠ għall-Kompetizzjoni ser jagħti prijorità għolja lill-prevenzjoni u 
lid-deterrenza tal-kartelli. Il-kartelli jgħollu b’mod artifiċjali l-prezzijiet ta’ l-oġġetti u tas-
servizzi, inaqqsu l-provvista u jfixklu l-innovazzjoni, biex il-konsumaturi jispiċċaw iħallsu 
aktar għal kwalità inqas. Il-kartelli jistgħu wkoll jgħollu b’mod sinifikanti l-ispejjeż ta’ l-
input għan-negozji Ewropej. L-iskoperta u d-deterrenza tal-kartelli għalhekk iġġib 
benefiċċji importanti għall-ekonomija ta’ l-UE u għall-konsumaturi Ewropej.
726. Il-prijorità l-oħra tad-DĠ għall-Kompetizzjoni fl-2006 ser tkun li jiġi kkomple-
tat u li jkun hemm azzjoni ta’ segwitu effettiva għall-istħarriġ settorjali li tnieda mill-Kum-
missjoni fl-2005, fis-swieq tal-gass u ta’ l-elettriku min-naħa l-waħda, u fis-setturi tas-ser-
vizzi bankarji u ta’ l-assigurazzjoni bl-imnut min-naħa l-oħra. Is-sejbiet ta’ l-istħarriġ 
settorjali ser jagħtu lill-Kummissjoni l-opportunità li tiddeċiedi dwar it-tip ġust ta’ taħlita 
ta’ politika biex jiġu solvuti l-problemi identifikati. It-‘taħlita’ ser tinkludi l-infurzar u/jew 
il-promozzjoni tal-kompetizzjoni u, possibbilment, ir-regolamentazzjoni fl-oqsma tas-
suq intern u/jew tal-ħarsien tal-konsumatur. L-istħarriġ ser jixħet ukoll id-dawl fuq kon-
dizzjonijiet oħrajn tas-suq li jippermettu mġiba anti-kompetittiva.
727. B’appoġġ għal dawn il-prijoritajiet, il-prinċipji ta’ gwida tad-DĠ għall-Kompe-
tizzjoni rigward l-infurzar ser ikomplu jkunu l-prijoritizzazzjoni ta’ l-azzjonijiet ta’ in-
furzar skond il-livell ta’ dannu tal-prattiki anti-kompetittivi vis-à-vis il-konsumaturi, 
kemm negozji kif ukoll individwi. Ser tingħata prijorità lil dawk l-azzjonijiet li jindiriz-
zaw il-problemi tal-kompetizzjoni bl-ogħla impatt negattiv fuq il-benesseri tal-konsu-
matur, filwaqt li jitqies il-volum ta’ l-infiq affettwat mill-prattika anti-kompetittiva u 
min-natura ta’ l-imġiba. L-eżistenza ta’ impatt sinifikanti tal-proċess kompetittiv (l-
għeluq tas-suq) tista’ tintuża bħala prokura għad-dannu tal-konsumatur. Element ad-
dizzjonali li għandu jitqies meta jiġu ddefiniti l-prijoritajiet għall-infurzar huwa l-valur 
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preċedenti ta’ intervent speċifiku li jikseb l-għan li jiċċara l-applikazzjoni tar-regoli tal-
kompetizzjoni għall-kwistjonijiet legali jew ekonomiċi komplessi.
728. Wieħed mir-riskji ewlenin għall-attività ta’ l-infurzar tal-Kummissjoni, kif 
inhu rrikonoxxut ukoll mill-OECD360, huwa n-nuqqas ta’ koerenza fl-applikazzjoni tar-
regoli tal-kompetizzjoni tal-KE mill-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni u l-qrati 
nazzjonali. It-titjib tal-koordinazzjoni fin-Netwerk Ewropew tal-Kompetizzjoni (ECN) 
u li jiġi żgurat kollegament effettiv ma’ l-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni 
għalhekk ser ikompli jkun prijorità ewlenija tax-xogħol tad-DĠ għall-Kompetizzjoni 
fl-2006-2007.
729. Fl-aħħarnett, id-DĠ għall-Kompetizzjoni ser ikompli l-isforzi tiegħu biex iżid 
il-prevedibbiltà u t-trasparenza fl-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni permezz ta’ 
l-istrumenti ta’ politika u l-komunikazzjoni intensifikata vis-à-vis il-pubbliku, il-komu-
nità kummerċjali u l-istituzzjonijiet l-oħra, b’mod partikolar fil-qasam ta’ l-abbuż mid-
dominanza.

2. l-amalgamazzjonijiet

730. Fil-kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet, minbarra l-attivitajiet ċentrali ta’ l-infur-
zar, l-enfażi tad-DĠ għall-Kompetizzjoni ser tkun fuq li tiġi żgurata l-kontinwità dwar 
kif jiġu vvalutati l-effetti tar-ristrutturar tal-kummerċ. Ser ikompli jidentifika t-tħassib 
dwar il-kompetizzjoni biss fuq il-bażi ta’ analiżi ekonomika soda u fuq tiftix tal-fatti 
solidi. Ser ikun hemm il-ħtieġa li tingħata attenzjoni partikolari wkoll lill-amalgamaz-
zjonijiet li jistgħu jxekklu l-kisba ta’ l-għanijiet ta’ liberalizzazzjoni ta’ l-UE. Fl-2006 il-
Kummissjoni ser tadotta Linji ta’ Gwida ġuriżdizzjonali riveduti u kkonsolidati. Ser 
tipprepara wkoll gwida dwar l-amalgamazzjonijiet li mhumiex orizzontali u ser taħdem 
biex taġġorna l-politika tar-rimedji tagħha biex tqis l-istudju ex-post dwar ir-rimedji li 
ġie ppubblikat fl-2005. Ser jibda x-xogħol fuq l-eżami mill-ġdid tar-regola taż-żewġ ter-
zi, li tinsab fl-Artikolu 1(2) u (3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004, li hija 
wieħed mill-kriterji rilevanti biex tiġi stabbilita l-ġuriżdizzjoni tal-Kummissjoni għall-
amalgamazzjonijiet b’dimensjoni Komunitarja.

3. l-Għajnuna statali

731. Fil-qasam ta’ l-għajnuna Statali, il-prijoritajiet speċifiċi ta’ l-infurzar li 
għandhom jiġu segwiti fl-2006 ġew stabbiliti fil-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-għajnuna Stata-
li. Rigward ir-reviżjoni tal-politika, id-DĠ għall-Kompetizzjoni, fit-tfassil tar-regoli ta’ 
l-għajnuna Statali, ser jintroduċi metodu aktar ibbażat fuq l-ekonomija li jiffoka b’mod 
partikolari fuq in-nuqqasijiet tas-suq li l-għajnuna Statali għandha tirrettifika, billi 
ssaħħaħ it-trasparenza u l-prevedibbiltà tal-politika ta’ l-għajnuna Statali. Ser tirrivedi 
t-testijiet orizzontali korrenti skond dan, kemm dwar sustanza kif ukoll dwar proċedura, 
fejn tiffoka fl-istess ħin fuq l-adozzjoni tal-miżuri (l-aħjar prassi) għat-trattament 
effiċjenti tal-każijiet, sakemm jidħol fis-seħħ is-super regolament ta’ eżenzjoni tal-kate-

360 OECD, Reviżjoni esperta tal-liġi u tal-politika tal-kompetizzjoni fil-Komunità Ewropea.
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gorija, u tiżviluppa l-ġurisprudenza biex tiffoka fuq il-miżuri li l-aktar jikkawżaw 
tgħawwiġ rigward l-effett fuq il-kummerċ.
732. Barra minn hekk, ser ikompli jżomm kontroll attiv fuq l-għajnuna Statali billi 
jsaħħaħ l-analiżi ekonomika fil-valutazzjoni tal-każijiet u permezz ta’ l-irkupru sistema-
tiku ta’ għajnuna inkompatibbli mogħtija. Sabiex jiġu sanzjonati l-illegalità u l-inkom-
patibilità, id-DĠ għall-Kompetizzjoni ser jiffoka fuq l-iżvilupp ta’ metodu ġdid għar-
rimedji, immirat lejn il-funzjonament aħjar tas-suq fejn huwa preżenti l-benefiċjarju. 
Id-DĠ għall-Kompetizzjoni ser ikompli japplika metodu aktar integrat fil-valutazzjoni 
tal-każijiet kif ukoll fl-iskrutinju tal-proposti ewlenija.
733. Id-DĠ għall-Kompetizzjoni ser ikompli jagħti spinta lil sens akbar ta’ respon-
sabbiltà konġunta bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri għar-riforma tar-regoli ta’ l-
għajnuna Statali, u f ’dan il-kuntest ser jikkunsidra t-twaqqif ta’ netwerk fuq l-għajnuna 
statali. Ser ikompli wkoll iħeġġeġ lill-qrati nazzjonali biex ikollhom rwol aktar attiv fl-
infurzar tar-regoli ta’ l-għajnuna Statali fuq livell nazzjonali.
734. Bħala komplement għal dan ix-xogħol, id-DĠ għall-Kompetizzjoni ser 
jiżviluppa analiżi ex-post ta’ azzjonijiet ta’ infurzar ta’ l-imgħodd bl-għan li wieħed jik-
seb tagħlim dwar l-impatt tagħhom.

4. l-attivitajiet internazzjonali

735. Ix-xogħol tad-DĠ għall-Kompetizzjoni mal-pajjiżi kandidati kif ukoll mal-
pajjiżi tal-Balkani tal-Punent l-oħra ser ikompli fl-2006.
736. Fi ħdan il-qafas tal-politika tal-viċinat, in-negozjati dwar il-pjanijiet ta’ azzjoni 
li għad iridu jiġu miftiehma (l-Eġittu, il-Ġeorġja, l-Armenja, l-Ażerbajġan, u l-Libanu) 
għandhom ikunu kkompletati fl-2006.
737. Il-Kummissjoni hija ħerqana li ssaħħaħ aktar il-kooperazzjoni ma’ 
ġuriżdizzjonijiet ta’ pajjiżi terzi ewlenin u ser tipprepara qafas għal Ftehim tat-Tieni 
Ġenerazzjoni li għandu jippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni kunfidenzjali.
738. Il-konferenza annwali tan-Netwerk Internazzjonali tal-Kompetizzjoni ser issir 
f ’Cape Town mit-3 sal-5 ta’ Mejju. Ta’ importanza partikolari għall-Kummissjoni huma 
r-riżultati tal-grupp ta’ ħidma dwar il-kartelli, li l-Kummissjoni għandha l-presidenza 
b’mod konġunt tiegħu.
739. Fi ħdan il-qafas tad-djalogu formali bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina dwar il-kom-
petizzjoni, il-Kummissjoni ser tkompli tgħin liċ-Ċina fl-abbozzar tal-liġi tal-kompetiz-
zjoni tagħha.
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Britannia Alloys & Chemicals, Société Nouvelle 
des Couleurs zinciques, Union Pigments u Hans 
Heubach vs Il-Kummissjoni (Fosfat taż-żingu)

270

Coca-Cola ĠU L 253, tad-29.9.2005 u 
ĠU C 239, tad-29.9.2005 147

Daimler Chrysler vs Il-Kummissjoni (Mercedes-
Benz) 261

Dansk Rørindustri u oħrajn vs Il-Kummissjoni 
(pajpijiet insulati minn qabel) 253

E.on Ruhrgas IP/05/710, ta’ l-10.6.2005 49

Euronext 120

Football Association Premier League (FAPL) IP/05/1441 105

General Motors (Opel) 161

Groupe Danone vs Il-Kummissjoni u Haacht vs Il-
Kummissjoni (il-kartell tal-birra fil-Belġju) 266

Ħajt industrijali 185

Il-Bundesliga Ġermaniża 96

Il-ftehim kummerċjali Alrosa – De Beers ĠU C 136, tat-3.6.2005 64

Il-Kummissjoni vs Il-Greċja 90

Il-Kummissjoni vs Il-Lussemburgu 90

Il-Kummissjoni vs T-Mobile Austria GmbH (max.
mobil) 245

Każijiet ta’ restrizzjoni territorjali (forniment tal-
gass) 47

Kimiċi tal-lastku 180, 197

L-istħarriġ settorjali tat-3G 78
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MasterCard Europe/International (ħlasijiet ta’ 
skambju multilaterali) 118

Microsoft 106

OMV IP/05/195, tas-17.2.2005 48

REPSOL 58

SAS vs Il-Kummissjoni 258

SEP u oħrajn/Automobiles Peugeot 153

Servizzi broadband permess tal-qsim tal-linji fil-
Ġermanja 77

Servizzi postali 95

Stħarriġ settorjali tal-gass u l-elettriku 35

Stħarriġ settorjali tas-servizzi finanzjarji 114

Sumitomo Chemical and Sumika Fine Chemicals 
vs Il-Kummissjoni (Vitamini) 268

Syfait u oħrajn vs GlaxoSmithkline 246

Tabakk mhux ipproċessat Taljan 180, 190

Thyssen Krupp Stainless u Thyssen Krupp Acciai 
speciali Terni vs Il-Kummissjoni, u Acerinox vs Il-
Kummissjoni (azzar abjad (ħlas żejjed fuq il-liga))

256

T-Mobile 76

Tokai, Intech u SGL Carbon vs Il-Kummissjoni 
(grafita ta’ speċjalità) 247

VEMW vs Directeur van de Dienst uitvoering en 
toezicht energie 53

Vodafone 76
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2. kontroll ta’ l-amalgamazzjonijiet

każ pubblikazzjoni punt

AMI/Eurotecnica 378

Bertelsmann/Springer 295

Blackstone/Acetex 301

Blackstone/NHP 342

E.on/Mol 319

Energias de Portugal (EDP) vs Il-Kummissjoni 388

FIMAG/Züblin 360

Honeywell vs Il-Kummissjoni, u General Electric 
vs Il-Kummissjoni 398

Honeywell/Novar 340

IESY Repository/Ish 347

Il-Kummissjoni vs Tetra Laval 381

Johnson & Johnson/Guidant 313, 680

Lufthansa/Swiss 332

Maersk/PONL 336

MAG/Ferrovial Aeropuertos/l-Ajroport ta’ Exeter 355

Microsoft/TimeWarner/ContentGuard JV 370

Reuters/Telerate 328, 680

Siemens/VA Tech 306

Strabag/Dywidag (Walter Bau) 350

Tesco/Carrefour 364

Total/Sasol/JV 374
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3. Għajnuna statali

każ pubblikazzjoni punt

AB Vingriai (Lithuania) 444

ABX Logistics group 611

Alitalia (l-Italja) 613

Altair Chimica (l-Italja) ĠU C 131, tat-28.5.2005 537

Appoġġ għal gruppi ta’ produtturi tal-banana 
(Franza) 589

Appoġġ għall-broadband f ’Wales (ir-RenjuUnit) 478

AVR (l-Olanda) 536

Banda ancha en zonas rurales y aisladas (Spanja) 478

BayernLB (il-Ġermanja) 499

BIAL (il-Portugall) ĠU C 275, tat-8.11.2005 515

Biria group (il-Ġermanja) 455

Breitband Kärnten (l-Awstrija) 478

British Energy plc (ir-RenjuUnit) ĠU L 142, tas-6.6.2005 450

Ċentri tat-teknoloġija (il-Ġermanja) ĠU L 295, tal-11.11.2005 522

Česke dráhy (Il-Ferrovija Ċeka) (ir-Repubblika 
Ċeka) 605

Chemische Werke Piesteritz (il-Ġermanja) ĠU L 296, tat-12.11.2005 445

Chemobudowa Kraków (il-Polonja) 460

Compact Disc Albrechts vs Il-Kummissjoni 659

Confédération nationale du Crédit Mutuel vs Il-
Kummissjoni 640

Corsica Ferries France vs Il-Kummissjoni 658

Cynku Miasteczko Śląskie (il-Polonja) 439

Decoders diġitali (l-Italja) 486

Digitalisierungsfonds (l-Awstrija) 482

E-Glass (il-Ġermanja) 506

ELVO (Industrija tal-Vetturi Ellenika) (il-Greċja) 582

Emenda tal-mappa ta’ għajnuna reġjonali Griega 513

Emenda għall-mappa tal-għajnuna regjonali fil-
Finlandja 2000-2006 ĠU C 223, ta’ l-10.9.2005 513

Ernault (Franza) 439

Ernault (Franza) ĠU C 324, tal-21.12.2005 446

Euromoteurs (Franza) ĠU C 137, ta’ l-4.6.2005 446
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F.J. Pape vs Minister van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij 639

Fond ta’ riserva eżenti mit-taxxa għal ċerti 
kumpaniji (il-Greċja) 557

Fond ta’ solidarjetà kontra l-maltemp (l-Italja) 591

Fondi ta’ kapital għall-intrapriżi (ir-Renju Unit) 528

Ford Genk (il-Belġju) 549

Frucona Kosice (is-Slovakkja) ĠU C 233, tat-22.9.2005 443

Għajnuna għall-ħarsien tal-bhejjem mill-attakki 
tal-predaturi (it-Toskana, l-Italja) 590

Għajnuna għall-innovazzjoni fil-bini tal-vapuri 
(Franza) ĠU C 256, tal-15.10.2005 461

Għajnuna għall-innovazzjoni fil-bini tal-vapuri 
(il-Ġermanja) ĠU C 235, tat-23.9.2005 461

Għajnuna għall-innovazzjoni fil-bini tal-vapuri 
(Spanja) ĠU C 250, tat-8.10.2005 461

Għajnuna għall-iżvilupp ta’ katini ta’ loġistika u t-
titjib ta’ l-intermodalità (l-Italja) 610

Għajnuna għall-iżvilupp tal-Ghana-Tugboats (l-
Olanda) ĠU C 100, tas-26.4.2005 467

Għajnuna lil Mauritania Shipbuilding (Spanja) 467

Għajnuna lil Vietnam Shipbuilding (l-Olanda) 467

Għajnuna operattiva għall-biofuels (l-Awstrija, ir-
Repubblika Ċeka, l-Estonja, l-Ungerija, l-Italja, l-
Irlanda, il-Litwanja, l-Iżvezja u l-Belġju)

544

Għargħar fis-sajf 2005 (l-Awstrija u l-Ġermanja) 573

Glunz (il-Ġermanja) ĠU C 263, tat-22.10.2005 508

Hessicher Investitionsfonds (il-Ġermanja) 498

Ħlasijiet ta’ għajnuna annwali għall-faħam (il-
Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja u s-Slovakkja) 604

Holland Malt (l-Olanda) 592

HSH Nordbank (l-Olanda) 499

Huta Czestochowa (il-Polonja) 475

Huta Stalowa Wola (il-Polonja) 459

Id-dimostrazzjoni ta’ l-enerġija mill-mewġ u mix-
xmajriet soġġetti għall-marea (ir-Renju Unit) 535

Il-Belġju vs Il-Kummissjoni 644

Il-ħolqien tal-Banque Postale (Franza) 578

Il-Kummissjoni vs Il-Greċja 654
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Il-Kumpaniji holding eżenti ta’ l-1929 (il-
Lussemburgu) 564

Il-levy fuq il-bidla fil-klima (ir-Renju Unit) 595

Il-pjanijiet ta’ ristrutturar għas-settur tal-faħam 
(il-Ġermanja, l-Ungerija u l-Polonja) 603

Il-produzzjoni ta’ l-aluminju (Franza, l-Irlanda u 
l-Italja) 539

Il-proġett dwar l-Aċċess rurali għall-broadband 
(ir-Renju Unit) 478

Imprimerie Nationale (Franza) 447

Infrastruttura ta’ broadband miftuħ f ’Limousin 
(Franza) 479

Infrastruttura ta’ l-ajruport (il-Ġermanja u l-
Belġju) 622

Investbx (ir-Renju Unit) ĠU C 288, tad-19.11.2005 524

Ir-riforma ta’ l-istituzzjonijiet tat-taħriġ (l-Italja) 546

Ir-riforma tas-sistema Olandiża ta’ l-assigurazzjo-
ni tal-kura tas-saħħa (l-Olanda) 575

Ir-rimi ta’ l-iskart ta’ l-annimali fl-2003 (équarris-
sage) (Franza) 586

Ir-rwol u l-finanzjament tax-xandir pubbliku (il-
Ġermanja, l-Irlanda u l-Olanda) 491

Is-settur ta’ l-aeronawtika (l-Italja) ĠU C 252, tat-12.10.2005 518

Is-settur tas-sajd – danni kkawżati minn 
maltempata (il-Latvja) 602

It-taxxa fuq il-fosfru minerali fil-fosfati ta’ l-għalf 
(id-Danimarka) 583

It-tnaqqis fit-taxxa favur il-kumpaniji li jiġu 
kkwotati għall-ewwel darba (l-Italja) 562

It-tnaqqis fit-taxxa għall-mezzi ta’ l-investiment 
speċjalizzati fil-kumpaniji b’kapitalizzazzjoni 
żgħira (l-Italja)

560

It-tnaqqis fit-taxxa għat-teħid ta’ kontroll ta’ ditti 
industrijali f ’diffikultà (Franza) 570

Konas (is-Slovakkja) 456

Kronoply (il-Ġermanja) 503

Kumpaniji eżentati f ’Ġibiltà (ir-Renju Unit) 554

Lazio – tnaqqis tal-gassijiet serra (l-Italja) 633

L-estensjoni ta’ limitu ta’ tliet snin għall-konsenja 
ta’ żewġ vapuri (il-Portugall) 466

L-eżenzjoni fiskali tat-trasferiment tal-proprjetà 
ta’ beni immobbli f ’Berlin (il-Ġermanja) 510
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L-eżenzjoni mit-taxxa dwar il-kuntratti ta’ l-
assigurazzjoni mhux tas-saħħa favur soċjetajiet 
mutwi u tal-provvediment (Franza)

567

Lignit Hodonín, s.r.o. (ir-Repubblika Ċeka) ĠU C 250, tat-8.10.2005 502

L-Italja vs Il-Kummissjoni 649

L-iżvilupp tal-broadband Appingedam (l-Olanda) 480

MG Rover (ir-Renju Unit) ĠU C 187, tat-30.7.2005 439, 457

Mittal Steel Poland (il-Polonja) 477

Miżuri difensivi temporanji għall-bini tal-vapuri 
(il-Finlandja, il-Ġermanja u l-Polonja)

ĠU C 131, tat-28.5.2005
ĠU C 162, tat-2.7.2005 465

Miżuri favur klabbs sportivi (l-Italja) 566

Miżuri urġenti kontra l-qgħad (l-Italja) 631

Monitoraġġ ta’ l-Alstom (Franza) 442

Municipalizzate (l-Italja) 629

National Fallen Stock Scheme (Fallen Fish) (ir-
Renju Unit) 601

Nazairdis (issa Distribution Casino Franza) 662

Neorion Shipyards (il-Greċja) ĠU C 230, ta’ l-20.9.2005 466

NESTA (ir-Renju Unit) 532

Olympic Airways (il-Greċja) 619

Plans de Campagne (Franza) 587

Ryanair (il-Belġju) 616

SABIC (l-Olanda) ĠU C 176, tas-16.7.2005 501

Servizzi tal-manifattura tal-kompjuters (CMS)  
(l-Italja) ĠU C 187, tat-30.7.2005 439

Shetland Sea Fish Limited (ir-Renju Unit) 600

Skema fiskali Baska (Spanja) 632

Skema ta’ garanzija fil-bini tal-vapuri (l-Italja) 469

Skema ta’ garanzija fil-bini tal-vapuri (l-Olanda) ĠU C 228, tas-17.9.2005 469

Skema ta’ għajnuna fuq trasport ikkombinat għar-
reġjun tal-Wallonia u skema ta’ għajnuna għal 
trasport ikkombinat (il-Belġju)

608

Skema ta’ għajnuna għall-finanzjament ta’ traffiku 
ta’ trasport ikkombinat (il-Ġermanja) 609

Skema ta’ għajnuna għall-konverżjoni tas-Sistema 
tal-Kontroll tal-Ferroviji (ETCS–European Train 
Control system) għal-lokomotivi tal-merkanzija 
(l-Olanda)

606

Skema ta’ għajnuna nazzjonali LFA (il-Finlandja) 584
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Skema ta’ ħlas ta’ liċenzja għax-xandara pubbliċi 
(Franza, l-Italja u Spanja) 489

SNCF Freight (Franza) 607

Sniace vs Il-Kummissjoni 646

Solvay Rosignano (l-Italja) ĠU C 176, tas-16.7.2005 537

Stazzjon ta’ l-aħbarijiet internazzjonali CFII (Franza) 496

Stocznia Gdynia (il-Polonja) ĠU C 220, tat-8.9.2005 471

Stocznia Szczecinska (il-Polonja) ĠU C 222, tad-9.9.2005 471

Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 636

SVZ Schwarze Pumpe GmbH (il-Ġermanja) 439

Televiżjoni diġitali terrestri (DVB-T) f ’ Ber-
lin-Brandenburg (il-Ġermanja) 483

Tessenderlo Italia (l-Italja) ĠU C 223, ta’ l-10.9.2005 537

Thüringen Porzellan, Kahla (il-Ġermanja) 630

Tnaqqis fit-taxxa fuq is-CO2 (is-Slovenja) 541

Tnaqqis fl-IRAP (l-Italja) 550

Tugboat Bangladesh (Spanja) ĠU C 162, tat-2.7.2005 467

Volvo Trucks (l-Iżvezja) ĠU C 230, ta’ l-20.9.2005 538

VPFM (ir-Repubblika Ċeka) ĠU C 176, tas-16.7.2005 477
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